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Benvinguts al número 12 d’INFÀNCIA A EUROPA.
Aquest número s’ocupa de les llengües a
Europa i, en concret, de la importància de les
societats plurilingües i de donar suport al mul-
tilingüisme entre els infants i les seves famí-
lies. INFÀNCIA A EUROPA s’enorgulleix de ser una
publicació multilingüe, disponible en onze
llengües. Però editar aquest número m’ha fet
adonar que només gratem la superfície de la
diversitat lingüística a Europa. S’hi parlen
literalment centenars de llengües, des de
llengües que fa segles que es parlen a Euro-
pa fins a llengües molt esteses que s’hi han
afegit fa poques dècades. Algunes llengües
estan en perill, com per exemple el bretó, el
cors i el frisó; però d’altres, com el gal·lès,
que es tracta en aquest número, estan vivint
un fort renaixement.
Presentem una combinació d’articles generals,
amb una perspectiva transnacional, amb infor-
mes sobre com es valora i es dóna suport al
multilingüisme en els serveis i les escoles
infantils a diferents parts d’Europa –incloent
Romania, que acaba d’entrar a la Unió. Mentre
que les circumstàncies canvien d’un lloc a l’al-
tre, totes aquestes experiències més locals
comparteixen una creença pel que fa al valor
del multilingüisme: que la diversitat lingüística
és un benefici per als individus i les societats
que cal celebrar i nodrir. També tots desta-
quen un repte per a Europa: com crear serveis
adequats per a les nostres societats multilin-
gües. I, en darrer lloc, però no menys impor-
tant, també tenim alguns relats de primera mà
sobre l’experiència de ser multilingüe, sigui de
naixement o com a resultat de la immigració.
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INFÀNCIA

Després de llegir el contingut d’aquest número d’INFÀNCIA A EUROPA pot ser,
amic lector, que també et surti l’expressió del títol d’aquesta editorial: Uf!
El contingut d’aquest núm. 12, «amb les meves paraules», és una invitació
a pensar, a reflexionar sobre la nostra o potser millor les nostres realitats,
sobre què fem, sobre què no fem, sobre què caldria fer en una societat
multilingüe. 

Una de les qüestions que avui cal comprendre és la magnitud del tema: tant si la
nostra realitat fins ara ha estat monolingüe com si ha estat bilingüe, el multilin-
güisme és avui la realitat quotidiana de convivència dels infants. Per tant, podríem
dir que ens trobem davant d’un fet quantitatiu, cada cop convivim amb més llen-
gües, unes oficials, unes altres forànies i unes altres locals que potser havien estat
amagades i estan emergint, però la dimensió del tema, tal com és abordat en
aquest número d’INFÀNCIA A EUROPA, va més enllà d’una qüestió quantitativa o de pro-
cedència, planteja dues altres qüestions, tant o més importants. Planteja com en
cada llengua hi ha una visió única del món, és a dir, cada llengua és vista com un
tresor de la humanitat sencera, i planteja també allò que la llengua significa per a
cada persona, un fet lingüístic que té influència emocional i cognitiva en la perso-
nalitat de cadascú.
La posició sembla clara, els més petits, els infants de 0 a 6 anys, també estan
immersos en aquesta nova realitat plurilingüe i, com en molts altres aspectes, són
aquestes les edats més receptives. El tema, doncs, és complex. És possible pensar
que els infants són capaços d’aprendre totes les llengües d’un context cada vegada
més multilingüe? Sembla clar que no, però el que sí que poden aprendre, si l’adult
és competent com a professional, és a conviure en un context multilingüe i a tenir
una curiositat i una actitud positiva cap a la diversitat lingüística. Curiositat i actitud
positiva són dos elements bàsics per poder afrontar sense prejudicis l’aprenentatge
d’altres llengües diferents de la pròpia, o de les pròpies, un aprenentatge que es pot
fer al llarg de tota la vida.

Uf!

Cada cop es té més la certesa que tota
llengua, per existir, ha de ser utilitzada de
manera continuada, necessita formar
part de la vida perquè li dóna sentit i així
també ella es manté viva. Per tant, donar
valor a una llengua no és una acció aïlla-
da, d’un dia, és una acció quotidiana. En
el context escolar, des d’aquesta pers-
pectiva, cal pensar que, a cada grup d’in-
fants, el plurilingüisme esdevindrà divers
perquè les seves llengües poden ser
diverses. Cal trobar, doncs, noves mane-
res de treballar en la diversitat perquè
aquesta sigui una font de riquesa per a
tots els infants. 
Dèiem al començament que el contingut
d’aquest número és una invitació a pen-
sar, o potser a repensar, com podem
abordar la complexitat. El contingut ens
fa evident el món real on vivim i, sobre-
tot, el món on viuen els infants, i, des
del nostre punt de vista, en un context
complex no es poden donar respostes
simples. Potser perquè per a nosaltres la
complexitat és la nova realitat a què
hem de donar resposta com a educa-
dors que ens resistim a acceptar que
des dels governs se’ns imposin respos-
tes simples, uniformes, iguals per a tots,

sense anar més enllà. Considerem que
els mestres i educadors hem de reflexio-
nar sobre la nostra realitat diària, de
cada grup d’infants, i hem d’aprendre a
treballar amb la complexitat. Però, si per
ser professionals d’avui, nosaltres hem
de canviar, encara amb més fonament
ho ha de fer l’Administració educativa
que, si vol garantir la igualtat, ha de tro-
bar una manera diversificada d’actuar
sense imposicions ni decrets que només
generen, cada cop més, desigualtat.  
El repte està plantejat. Ara només cal
tenir l’encert i la humilitat d’escoltar, de
debatre, d’aprendre dels altres, de com-
partir, de provar i de seguir escoltant i
debatent. Si sempre ha estat apassio-
nant treballar en educació –i per a nosal-
tres en educació infantil–, ara, si és pos-
sible, encara ho és més.
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Marie-Nicole Rubio i Andrée Tabouret Keller

El multilingüisme és un problema purament educatiu. El multilingüisme és
un problema purament polític. Aquestes afirmacions contràries represen-
ten els extrems d’un debat sobre un tema que és al centre d’Europa.
L’editora convidada, Marie-Nicole Rubio, i Andrée Tabouret Keller fan la
introducció del número 12 d’INFÀNCIA A EUROPA sobre aquest tema: la diver-
sitat lingüística.

Segons les darreres estimacions, més de la meitat de la població mundial viu en
zones ‘multilingües’, on es parlen dues o més llengües. Les moltes situacions mul-
tilingües que hi ha avui al món són, sobretot, resultat de canvis radicals que afec-
ten la manera com viuen les persones: la introducció de l’escolaritat obligatòria i el
pas associat vers un ús universal de la forma escrita d’una llengua nacional, que
sovint té poc a veure amb la llengua parlada d’una regió; el dibuix d’unes fronteres
polítiques dels estats que no tenen en compte les realitats lingüístiques; la imposi-
ció de la llengua dels poders colonials –sovint europeus–; la urbanització de perso-
nes de procedències diverses –sovint rurals–, i la generalització de les migracions
transnacionals.
‘Situació multilingüe’ és un terme molt general: no ens diu res sobre qui utilitza quina
llengua per dir què, sobre quantes persones parlen una determinada llengua, ni
sobre la proporció de la població que és realment ‘plurilingüe’ (definit pel Consell
d’Europa com «la capacitat d’utilitzar llengües amb el propòsit de comunicar i de
prendre part en la interacció intercultural».) ‘Plurilingüe’ és també un terme molt
ampli. No ens diu res sobre les condicions socials que determinen l’ús de més d’una
llengua: per exemple, quina llengua s’utilitza a casa i quina a l’escola; o per què
algunes persones utilitzen una llengua per parlar de les qüestions econòmiques amb
la parella i una altra per parlar sobre l’educació dels seus fills. Aquests dos termes
tampoc no ens diuen res sobre les lleis que regulen l’ús de les llengües, en concret
de les anomenades llengües ‘oficials’, o les normes que regulen les formes escrites
o orals d’una llengua.

La llengua materna més dues llengües estrangeres:
el plurilingüisme pot esdevenir norma?

Llengua, cultura, identitat i poder
Un infant a l’Europa actual s’enfrontarà a
moltes situacions en què estarà exposat
a dues o més llengües, sigui a casa, al
barri o a l’escola. En aquest món multi-
lingüe, la Unió Europea vol promoure el
plurilingüisme; en una reunió de caps
d’Estat celebrada a Barcelona el març
de 2002 es demanava que s’ensenyes-
sin almenys dues llengües estrangeres
des de la primera infància: ‘la llengua
materna més dues llengües estrange-
res’. En una entrevista recent, el comis-
sari europeu per al Multilingüisme, Leo-
nard Orban, de Romania, parlava de la
importància de ser multilingüe: «el meu
objectiu és demostrar que la diversitat
cultural i lingüística no són una càrrega,
sinó una oportunitat d’or que hem d’a-
profitar», i afegia que «començar a apren-
dre llengües estrangeres des de la pri-
mera infància és una manera eficaç de
contribuir al multilingüisme».
Avui dia, la llengua es reconeix com un
tema important per diverses raons: per
raons d’identitat, de cultura, d’èxit eco-
nòmic. I, amb tot, segueix existint una
certa ambivalència respecte del plurilin-
güisme o, si més no, d’unes certes for-

mes de plurilingüisme. Com apunta
Christine Perragaux en el seu article:
«Durant molt de temps s’ha culpat el
bilingüisme de ser un dels causants del
retard lingüístic i de les dificultats d’apre-
nentatge comuns entre els infants de
famílies immigrants.» Però no és el bilin-
güisme que hem de culpar; són els
entorns que no estan preparats per rebre
els infants bilingües, per exemple les
escoles monolingües: tal com diu Serap
Sikcan, «quan s’utilitza com a criteri el
desenvolupament monolingüe dels
infants que creixen amb una sola llengua,
aleshores els infants multilingües estan
en desavantatge.» Un altre problema és
la desigualtat d’estatus de les llengües,
ja que els infants «perceben des de ben
petits que les llengües es valoren de
manera diferent». L’estatus i el poder, per
tant, hi juguen un paper, igual com el
juguen els coneixements i la formació
dels educadors de les escoles i la seva
actitud vers les llengües. «No és a la uni-
versitat on cal el personal d’ensenyament
més qualificat, sinó als serveis per a la
infància», diu Anemone Geiger-Jailett,
que destaca també la importància del
vincle entre la família i l’escola.
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En aquest número
Amb 23 llengües oficials, desenes de
llengües regionals i centenars de llen-
gües dels immigrants parlades a Europa,
aquest número d’INFÀNCIA A EUROPA no pot
pretendre ser exhaustiu. Oferim informa-
ció general sobre les llengües parlades a
Europa, una visió global d’Anemone
Geiger-Jaillet sobre diferents enfoca-
ments de l’ensenyament de llengües i
un article d’Adrain Butler sobre el Con-
sell d’Europa, que ha jugat un paper
capdavanter en la incentivació de l’apre-
nentatge de llengües. Examinem des-
prés alguns exemples de suport a la
diversitat lingüística, de països on
aquesta diversitat té orígens molt diver-
sos: Gal·les, Suècia, Alemanya, Itàlia,
Portugal i Romania, i també de dos pro-
jectes transnacionals únics. Éveil aux
langues i Éducation et Ouverture aux
Langues à L’école animen els infants
des de molt petits a adoptar una actitud
positiva vers l’aprenentatge de llengües i
la diversitat.
Escoltem també de primera mà l’expe-
riència de ser plurilingüe en societats
multilingües, per comprendre millor tant
els plaers com els problemes que això
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genera. Agota Kristof, nascuda a Hongria però que ha
esdevingut una autora en llengua francesa després de
fugir del seu país, parla d’una vida envoltada de llengües
‘enemigues’ «que maten la meva llengua materna». En
Billy, que té deu anys, va néixer a Tailàndia, però amb
set anys es va traslladar a Escòcia, on va enfrontar-se al
repte d’adaptar-se a una llengua diferent i a un sistema
escolar diferent. El seu relat ric en detalls ens mostra
molts elements sobre la realitat de ser bilingüe: «Quan
parlo tai la meva veu sona diferent. La meva veu en tai
sona molt més alta. I la meva veu anglesa sona profun-
da.» Michel Vandenbroeck escriu sobre el fet de ser un
infant, un pare i un investigador plurilingüe en el context
multilingüe de Bèlgica, una experiència que ha engen-
drat un fort compromís amb una educació que animi els
infants a respectar la diversitat des de ben petits.

Conclusió
Les polítiques de promoció de la llengua poques vega-
des s’adrecen als més petits, tot i que és precisament
aquest grup d’edat el més obert a la diversitat lingüís-
tica. S’hauria d’estimular els infants des de ben petits
a reconèixer la diversitat lingüística que els envolta
com una benedicció plena de riquesa. Les nostres
escoles han de ser conscients de les diferents llengües
que utilitzen les famílies i els infants i desenvolupar
mètodes d’ensenyament adequats a les societats mul-
tilingües. Cal formar els educadors i dotar-los de recur-
sos llibres, CD, vídeos, jocs, etc. per recolzar aquests

mètodes. Com passa amb tots els elements que con-
formen una cultura, cal que les llengües també avan-
cin per romandre vives i ser compartides.
L’Europa de demà ha de fundar-se sobre la riquesa del
nostre patrimoni lingüístic i la diversitat. Cada llengua
obre una perspectiva particular una visió única del món,
amb el seu propi camp de pensament i de sensibilitats
que és irreductible i a la qual cap traducció pot fer ple-
nament justícia. Per aquest motiu, la llengua és molt
preciosa. Valorar les societats multilingües i promoure el
plurilingüisme crearà una via ràpida cap a un major res-
pecte i tolerància. Si bé les iniciatives lingüístiques adre-
çades als més petits es troben encara a les beceroles,
desitgem que aquest número de la nostra revista ajudi
a fer que aquestes mesures avancin.

Marie-Nicole Rubio és editora de la revista Le Furet,
associada a Infància a Europa. 
mnrubio.lefuret@noos.fr
Andrée Tabouret Keller és presidenta del 
Centre d’information sur l’Education Bilingue 
et Plurilingue a Aosta, Itlàlia.
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Hi ha 23 llengües de treball oficials a la Unió Europea. L’1 de gener de 2007
es van afegir l’irlandès, el búlgar i el romanès.

Hi ha més de seixanta llengües de minories regionals parlades per uns quaranta
milions de ciutadans de la UE, normalment a més de la llengua o les llengües ofi-
cials de l’estat. A la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries es defi-
neixen com a «llengües utilitzades tradicionalment per part de la població d’un Estat
que no són dialectes de llengües oficials de l’Estat, ni llengües d’immigrants ni llen-
gües creades artificialment». Inclouen: llengües úniques que es troben només en un
Estat membre –per exemple, el gal·lès al Regne Unit, el gallec a Espanya–; llengües
úniques que es troben a diversos estats membres –per exemple, el català, parlat
per set milions de persones a Espanya, França i Itàlia–; llengües transfrontereres
que són llengües majoritàries en un Estat membre, però minoritàries en altres –per
exemple, l’hongarès a Eslovàquia i Romania–; i llengües no territorials –per exem-
ple, el romaní o el jiddisch– (http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/
langmin/regmin_fr.html).
Hi ha també diverses llengües de minories immigrants. No hi ha una llista d’aques-
tes llengües, però n’hi ha moltes. Per exemple, un estudi realitzat els anys 2004-
2005 va trobar que més de 700.000 infants en edat escolar a Anglaterra, Escòcia i
Gal·les parlaven més de 300 ‘llengües de comunitats’ –és a dir, llengües diferents de
la llengua oficial. Londres és la zona lingüísticament més diversa, però fins i tot fora
de Londres es parlen 196 llengües. Les llengües de comunitats més importants són
del subcontinent indi, però hi ha una diversificació creixent, tant pel que fa al ventall
de llengües parlades com a les zones on es parlen. Per a més informació, vegeu
www.cilt.org.uk/key/trends2005/trends2005_community.pdf.
En un informe per a la UNESCO, Guus Extra i Kutlay Yagmar parlen sobre el diferent
tractament de les llengües minoritàries regionals i dels immigrants:
«Els països europeus han adoptat diverses mesures per mantenir les llengües mino-
ritàries regionals. Les llengües minoritàries regionals com el català, el basc o el frisó

Llengües oficials i llengües minoritàries

gaudeixen d’un suport legal i educatiu
en les escoles normals, però no hi ha el
mateix suport per a les llengües minori-
tàries dels immigrants... Les llengües
minoritàries dels immigrants gaudeixen
de molta menys protecció que les llen-
gües minoritàries regionals a través de
discriminacions positives i mesures
legals en, per exemple, l’educació. De
fet, sovint els parlants de les llengües
dominants i els polítics consideren l’a-
prenentatge, i evidentment l’ensenya-
ment, de llengües minoritàries dels
immigrants com a obstacles per a la
integració. A escala europea, les direc-
trius referents a les llengües minorità-
ries dels immigrants són més aviat
escasses i obsoletes... [i] hi ha força
menys evidència sobre l’estatus i l’ús de
les llengües minoritàries dels immi-
grants a Europa com a resultat de pro-
cessos d’immigració i de minorització.
En contrast amb les llengües minorità-
ries regionals, les llengües minoritàries
dels immigrants no tenen un estatus
establert.» –www.unesco.org/most/dp
63extra.pdf.
L’anglès és la llengua més utilitzada a la
UE. És la llengua materna del 13 % de

la població de la UE i un 34% afirma
que tenen un nivell de conversa d’an-
glès. Després de l’anglès ve l’alemany
–18 % + 12 %– i el francès –12 % + 11
%. Els països on hi ha una major propor-
ció de població que afirma que la seva
llengua materna no és una llengua oficial
o regional de la UE són Letònia –30 %– i
Estònia –20 %–, amb una majoria de par-
lants de rus, seguits de Bulgària –11%–,
el Regne Unit –5 %, Alemanya –4 %– i
Bèlgica i França –3 %. Per a més infor-
mació, vegeu: http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf.

Marie-Nicole Rubio és editora de la
revista Le Furet, associada a Infància a
Europa. 
mnrubio.lefuret@noos.fr
Andrée Tabouret Keller és 
presidenta del Centre d’information 
sur l’Education Bilingue et Plurilingue 
a Aosta, Itlàlia.
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Carta per defensar les llengües regionals 
i minoritàries
La Carta europea de les llengües regionals o minori-
tàries es va adoptar el 1992 sota l’auspici del
Consell d’Europa per protegir i promoure les llengües
regionals o minoritàries a Europa. Només fa referèn-
cia a les llengües tradicionalment usades pels ciuta-
dans dels països signataris que a) Difereixen signifi-
cativament de la llengua majoritària o oficial, o b) Les
parlen tradicionalment poblacions de zones particu-
lars dins de l’Estat o bé les usen minories lingüísti-
ques dins de tot l’Estat. Per tant, exclou els dialectes
locals de la llengua oficial o majoritària, les llengües
utilitzades pels immigrants recents d’altres estats i
llengües com el jiddisch i el romaní, que s’utilitzen en
una extensa zona geogràfica. La Carta presenta un
gran nombre d’accions diverses que els estats poden
dur a terme per protegir i promoure les llengües
minoritàries històriques. Hi ha dos nivells de protec-
ció. Tots els signataris han d’aplicar el nivell inferior
de protecció a les llengües que compleixen els requi-
sits. A més, els signataris han de declarar que una o
més llengües que compleixen els requisits es benefi-
ciaran del nivell superior de protecció que enumera
un seguit d’accions de les quals els estats han d’a-
cordar dur-ne a terme com a mínim 35. 
Podeu trobar-la a http://conventions.coe.int/treaty/en/
treaties/html/148.htm.
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Concurs de llengües

Ladí Itàlia (Tirol del Sud)
luxemburguès Luxemburg
manès Regne Unit (Illa de Man) 
occità França (Sud i Mònaco) 
shelta Irlanda (travellers irlandesos)

Xinès (mandarí) 1.052 milions
anglès 508 milions
hindi 487 milions 
espanyol 417 milions 
rus 277 milions 
bengalí 211 milions 
portuguès 191 milions 
alemany 128 milions 
francès 128 milions 
japonès 126 milions 

(Font: Nicholas Ostler (2005) Empires of the Word: A Language
History of the World)

Més parlants multilingües: 
Luxemburg 99 % 
Letònia, Malta 93 % 
Països Baixos 91 % 
Lituània 90 % 

Menys parlants multilingües: 
Hongria 29 % 
Regne Unit 30 % 
Portugal, Itàlia, Espanya 36 % 

(Font: Eurobaròmetre Especial 237, Setembre 2005; disponible a
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf.

En quin estat membre de la UE es parlen les llengües següents: ladí,
luxemburguès, manès, occità, shelta.
Anomena cinc de les deu llengües més parlades al món (com a prime-
ra o segona llengua)
Anomena dos dels cinc estats membres amb una major proporció de
parlants multilingües... i dos dels cinc amb una proporció menor.

Respostes del concurs 
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perills per als infants que no estan
escolaritzats en la seva llengua materna
o varietat lingüística. Aquests perills
inclouen l’estigmatització lligada al fra-
càs a l’hora d’aconseguir competències
en la llengua d’escolarització (normal-
ment la llengua ‘nacional’), o l’abandó
per part dels infants de la seva llengua
de socialització originària i, com a conse-
qüència, de la seva identitat ètnica.
Un seguit de projectes de l’ECML han
estat dedicats a la qüestió de l’ense-
nyament de llengües als joves apre-
nents, sobretot en l’educació primària.
Per exemple, Janua Linguarum-the
Gateway to languages –Janua Lingua-
rum-la porta d’entrada a les llengües–,
un projecte desenvolupat a 16 països
europeus, promovia el «despertar a les
llengües». Més que ensenyar-los una
llengua concreta, s’introdueix els infants
a la diversitat de llengües i cultures:
escoltant els sons de moltes llengües,
veient com s’escriuen, comprenent com
funcionen, prenent interès per aquells
qui les parlen –www.ecml.at/doccentre/
abstract.asp?r=58&l=E. Un projecte
actual, Developing Teachers of Modern
Languages to Young Learners (Prepara-
ció de professors de llengües modernes
per a aprenents joves), pretén desenvo-
lupar, provar i aplicar un programa inno-
vador per a professors de llengües
modernes per a aprenents joves
–www.ecml.at/mtp2/TEMOLAYOLE/.

Adrian Butler és director executiu del
Centre Europeu de Llengües Modernes.
Adrian.butler@ecml.at

missions i metodologies de treball dife-
rents però complementàries. La Divisió
de Política Lingüística d’Estrasburg s’ocu-
pa sobretot de l’elaboració de polítiques i
dels estàndards. El Centre Europeu de
Llengües Modernes –ECML– de Graz,
Àustria, se centra en la implantació de la
política a partir de promoure la innovació
i les bones pràctiques en l’ensenyament
de llengües. Ajuda els estats membres a
implantar polítiques efectives d’ensenya-
ment de llengües i a millorar-ne l’ense-
nyament i l’aprenentatge. Dirigeix projec-
tes lingüísticoeducatius principalment
adreçats a formadors de professorat,
investigadors i tècnics en l’àmbit lingüís-
tic que puguin difondre els coneixe-
ments rebuts, que són designats per
participar per les autoritats nacionals. El
centre de documentació i recursos de
l’ECML és una mina d’informació per als
professors de llengües, i es poden des-
carregar gratuïtament còpies de les
seves publicacions. Per a més detalls,
vegeu www.ecml.at/.

Bilingüisme i aprenentatge primerenc
El Consell d’Europa subratlla el valor del
plurilingüisme i el potencial comprovat de
tots els individus d’esdevenir plurilingües
a través d’un servei educatiu adequada-
ment organitzat. Aquesta visió positiva
s’estén als infants. Amb tot, no és el
paper del Consell el de donar assessora-
ment específic a les famílies sobre l’apre-
nentatge primerenc de llengües o sobre
l’educació dels infants que creixen en cir-
cumstàncies plurilingües. Les seves tas-
ques en aquest àmbit són de naturalesa
política i s’expressen més en termes dels

Adrian Butler 

Explica el paper essencial en la promoció del «plurilingüisme» del Consell
d’Europa, una organització intergovernamental amb seu a Estrasburg que pro-
porciona un fòrum paneuropeu únic per als 46 estats membres.

Des de 1957, el Consell d’Europa ha anat desenvolupant programes pioners sobre polí-
tiques d’educació lingüística. Aquests abasten les llengües ‘nacionals’, les seves varie-
tats regionals, i les llengües de minories, regionals, o d’immigrants i també les llengües
‘estrangeres’ que s’aprenen a l’escola o per altres mitjans. El concepte de plurilingüis-
me és fonamental en aquesta tasca: «la capacitat d’utilitzar llengües amb el propòsit de
comunicar i de prendre part en la interacció intercultural en què una persona... té com-
petències de diversos graus en diverses llengües i experiència de diverses cultures.»
Europa és multilingüe i el multilingüisme –és a dir, la coexistència de llengües en una
determinada zona– va en augment. El coneixement de llengües té un paper fona-
mental en la promoció de la inclusió social, del diàleg intercultural, dels drets
humans i de la ciutadania democràtica, i calen polítiques per promoure l’aprenen-
tatge de llengües en els nostres sistemes educatius nacionals. En això, el Consell
d’Europa ha fet una contribució important.
Ha desenvolupat el Marc europeu comú de referència per a les llengües –www.coe.int/t/
dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf–, que ofereix una base comuna per desenvo-
lupar els currículums de llengües, els exàmens i els llibres de text a tot Europa, inclo-
ent uns estàndards clars que cal assolir en els estadis successius de l’aprenentatge
d’una llengua estrangera. La Guia per a l’elaboració de les polítiques lingüísticoeduca-
tives d’Europa del Consell –www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/ Guide_Short_EN.pdf–
amplia el concepte d’educació plurilingüe per incloure-hi l’educació per a la conscièn-
cia plurilingüe: una educació per promoure la tolerància lingüística, la consciència de
la diversitat lingüística i la ciutadania democràtica.

El Centre Europeu de Llengües Modernes
De la tasca del Consell d’Europa sobre multilingüisme se n’ocupen dues unitats amb

Plurilingüisme
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sociat d’altres processos d’aprenentatge;
així, per exemple, el «francès» se separa
d’altres matèries en l’horari. Amb tot,
s’està produint un canvi d’aquest model
cap als models 2 i 3 que es descriuen a
continuació.
Model 2a: Bilingüisme pràctic (llengües
objecte d’aprenentatge prestigioses)
L’enfocament afavoreix la comunicació
intercultural i una introducció a altres
cultures a través de l’aprenentatge d’una
llengua en particular. En alguns casos
això comporta l’existència de kindergar-
tens o escoles concretes, normalment
de pagament, que ofereixen serveis bilin-
gües per als infants. Un exemple és la
Vienna Bilingual School –Escola Bilingüe
de Viena– d’Àustria. Altres són els oferts
per la Verein für Frühe Mehrsprachigkeit
an Kindertageseinrichtungen und Schulen
–Associació per al multilingüisme prime-
renc en ‘day nurseries’ i escoles–, que
engloba tots els serveis alemanys que
ofereixen una altra llengua –www.fmks-
online.de/. En altres casos, aquest enfo-
cament és adoptat en una zona sencera,
per exemple a la regió italiana del Tirol
del Sud –com es descriu a l’article de
Martin Dodman.

estrangera dels quatre als setze anys:
d’una banda, és massa i, de l’altra, no és
suficient. En lloc d’això, seria molt millor
tenir fases més intenses d’ensenyament
en la llengua objecte d’aprenentatge en
alternança amb fases de manteniment,
variar els enfocaments educatius i plani-
ficar activitats extracurriculars en la llen-
gua objecte i visites a un país on es parli
aquella llengua.

Exemples d’ensenyament de llengües
Model 1: Llengües estrangeres 
(sistema no bilingüe)
Sovint s’introdueixen les llengües mo-
dernes als serveis per a la primera infàn-
cia –per exemple, en alguns kindergär-
ten d’Alemanya i Àustria– ‘exposant’ els
infants a partir dels tres anys a una altra
llengua, la major part de les vegades l’an-
glès. Moltes ciutats o regions han implan-
tat programes d’intercanvi amb mestres
del país de la llengua objecte –per exem-
ple, Saarland a Alemanya amb Lorraine
a França. El principi del parlant nadiu
domina aquest model, és a dir, la idea
que només un parlant nadiu pot trans-
metre una llengua estrangera. L’enfoca-
ment, tot i que basat en el joc, està dis-

Anemone Geiger-Jaillet 

La Unió Europea anima activament els seus ciutadans a aprendre altres llen-
gües europees. El 2002, en la reunió de governs a Barcelona es va demanar
que s’ensenyessin almenys dues llengües estrangeres des de la primera
infància. Anemone Geiger-Jaillet analitza què pot significar en la pràctica un
aprenentatge primerenc.

En la darrera dècada, l’ensenyament primerenc de llengües estrangeres gairebé s’ha
generalitzat a tots els països europeus. En principi, els infants d’aquests països apre-
nen una segona llengua a partir de l’escola primària. Les tendències pel que fa als
serveis per a la primera infància, per als infants per sota de l’edat d’escolarització
obligatòria, resulten més difícils i complexes de comparar a causa de la diversitat de
serveis dins i entre els diferents països. Però alguns països estan introduint les llen-
gües estrangeres en aquests serveis, com també el suport per als infants que no
tenen com a primera llengua la del país d’acollida.

Principis de l’ensenyament de llengües
Hi ha un consens general sobre tres principis. Primer, com més petits són els infants,
més important és aplicar el principi de Ronjat-Gammont, «una persona-una llengua»:
cada persona utilitza només una llengua amb els infants. Segon, els resultats millo-
ren quan hi ha igualtat –estatus similars– entre les llengües (al contrari, per exem-
ple, del cas del turc a Alemanya, que Serap Sikcan descriu en el seu article). Tercer,
és important utilitzar la llengua. Per als infants més petits, això significa fer moltes
coses en la llengua ensenyada, incloent escoltar i cantar, activitats manuals, jocs,
veure vídeos o fer teatre; però malgrat la importància d’aquest principi, sovint no es
segueix prou en l’ensenyament primerenc de llengües estrangeres.
D’altra banda, hi ha menys acord entre els experts sobre la necessitat de començar
a una edat molt jove. Alguns subratllen que el simple fet de fer-ho no garanteix els
resultats si no hi ha també certs principis didàctics, els recursos adequats i una con-
tinuïtat educativa. Tampoc no és gaire motivador fer tres hores setmanals de llengua

Les llengües en els serveis per a la 
primera infància a Europa
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Model 2b: Llengua nacional i llengua materna
Molts kindergärten bilingües de Berlín reflecteixen els
desitjos d’algunes famílies turques d’educar els seus fills
en el bilingüisme i que parlin tant l’alemany com el turc.
Patrick Blanchet ha mostrat la complexitat d’ensenyar
altres llengües paral·lelament a la llengua nacional
(www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_arti-
cle=850). Allà on la segona llengua no és àmpliament
parlada, es poden trobar els models d’ensenyament
següents.
Model 3: Utilització d’una llengua minoritària com 
a llengua d’ensenyament
Durant uns trenta anys, algunes regions de França, on
el patrimoni lingüístic no és la llengua nacional, han
implantat sistemes on el francès -com a llengua nacio-
nal- es combina amb la llengua regional (com el basc,
el català, el bretó, l’occità). Al principi, això es va iniciar
en escoles privades, i després es va estendre al siste-
ma estatal. Actualment hi ha formació pública i privada
de personal d’ensenyament bilingüe. Un altre escenari
és el de Luxemburg, on la nursery school és obligatòria
per a tots els infants a partir dels quatre anys. L’edu-
cació es fa en luxemburguès a través de la immersió
total, és a dir, a la nursery school no s’utilitza cap altra
llengua. Això es justifica per l’objectiu d’ensenyar i
transmetre el luxemburguès –la llengua nacional durant
uns 25 anys– i per garantir una base per a l’alemany
com a llengua d’alfabetització i el francès com a sego-
na llengua a l’escola primària.
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Molts ciutadans de la UE utilitzen de manera regular una
llengua minoritària regional, transmesa de generació a
generació, a més de la llengua oficial –o les llengües ofi-
cials– de l’Estat (vegeu pàg. 7) –http://ec.europa.eu/
education/policies/lang/languages/langmin/regmin_fr.ht
ml. Si bé aquestes llengües en general no corren perill,
la seva vitalitat i el seu patrimoni cultural són vulnera-
bles en algunes regions. Per això, la comunitat danesa
ha introduït playgroups alemanys/danesos en alguns
districtes rurals del nord de Schleswig-Holstein, a Ale-
manya, i la comunitat de parla alemanya del sud de
Dinamarca té serveis similars.
Model 4: Classes d’acollida per a infants immigrants
D’acord amb l’informe Integrating immigrant children
into schools in Europe –La integració d’infants immi-
grants a les escoles a Europa, www.eurydice.org/res-
sources/eurydice/pdf/044DN/044_FR_FR.pdf), només
sis països (Dinamarca, Finlàndia, Lituània, Luxemburg,
els Països Baixos i Suècia) organitzen espais d’acollida
previs a l’educació primària per tal de preparar els
infants immigrants per a l’educació obligatòria en la
llengua de l’estat. A Dinamarca, als infants que arriba-
ven a l’edat d’escolarització obligatòria –sis anys– sense
un nivell apropiat de danès sovint se’ls enviava a espais
d’acollida fins que se’ls considerava capaços de mane-
gar-se a l’escola. Però els canvis legislatius recents exi-
geixen que «les autoritats locals organitzin els anome-
nats programes d’estimulació lingüística per a tots els
infants immigrants a partir dels quatre anys. Aquests
programes han demostrat ser molt útils i un 95 % dels
infants que els han seguit han pogut entrar a l’escola
sense haver d’assistir a classes d’acollida».
Per contra, a França, el suport per a infants que no par-
len francès no comença fins a l’escola primària. Abans
d’això, als parvularis, els infants no reben cap tipus d’a-
juda especial; els polítics creuen que la immersió total
en francès és suficient. Això no obstant, França i altres
països, incloent Alemanya, estan endegant plans per
adoptar un enfocament més sistemàtic vers l’adquisició
de la llengua del país.

Conclusió
1. La qüestió de les llengües en els ser-
veis per a la primera infància no només
afecta les llengües estrangeres, sinó
també moltes llengües minoritàries.
2. Moltes famílies i polítics no són cons-
cients de la necessitat d’una educació
bilingüe o multilingüe des de la primera
infància per tal de contrarestar el predo-
mini de certes llengües.
3. El repte és ara oferir ensenyament
multilingüe específic des de la primera
infància. No és a la universitat on cal el
personal més qualificat, sinó als serveis
per a la primera infància!
4. Els mètodes actuals utilitzats en la re-
cerca empírica i en la formació de perso-
nal són inadequats a tots els països.
Camp que es troba encara a les beceroles
5. L’educació bilingüe pot acomplir-se
dins la família –bilingüisme familiar– o
dins l’escola –bilingüisme institucional–,
cada una amb les seves especificitats i
els seus límits. Tots dos bilingüismes han
de desenvolupar-se parant atenció al vin-
cle entre la família i l’escola bressol o
escola. L’Association for Early Multilingua-
lism in Day Nurseries and Schools –Asso-
ciació per al multilingüisme primerenc en
day nurseries i escoles– d’Alemanya mos-
tra com això es pot fer aplegant les famí-
lies, els tutors, els mestres, investigadors
lingüístics i neurocientífics, treballadors
socials, crèches, polítics i representants
empresarials.

Anemone Geiger-Jaillet és 
catedràtica a l’Institut Universitaire 
de Formation des Maîtres d’Alsace
anemone.geiger-jaillet@alsace.iufm.fr 
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seva curiositat sobre les llengües, un
tema que pot ser tan fascinant com els
dinosaures.
Les activitats que es proposen inclouen
descobrir i utilitzar el multilingüisme
que existeix en el grup d’infants o, per
a alumnes més grans, dins el bloc de
pisos o el barri on viuen. Per prendre
l’exemple amb què hem començat
aquest article, dels diversos sons que
fan els animals als diferents països, és
una qüestió amb què els infants estan
familiaritzats, però que només comen-
çaran a qüestionar-se de més grans:
els animals són multilingües? Per què
no fan tots els mateixos sons? L’ono-
matopeia és com una casa a mig camí
entre un nom lingüístic arbitrari per a
un objecte que normalment no té cap
relació amb l’objecte mateix (per què
d’una taula en diem taula i d’una pipa
en diem pipa?) i una interpretació basa-
da en el que sentim en realitat (sentim
un so aproximat al so fet per un animal
i el traduïm a fonemes específics de la
llengua en qüestió).
Per posar un altre exemple, els infants
que explorin l’origen de les paraules
manllevades descobriran que la paraula

entrebanc en lloc de com una ajuda
per a l’aprenentatge de la llengua de
l’entorn. L’altra cara de la moneda és
que altres infants creixen monolingües
en un entorn que no els ofereix la pos-
sibilitat de desenvolupar un interès per
les llengües.

Despertar a les llengües
A la llum d’aquest debat, s’han realitzat
diversos estudis i projectes a Europa i el
Quebec amb l’objectiu d’exposar els
infants a una diversitat de llengües.
Aquestes iniciatives –amb el títol d’Éveil
aux langues, Despertar a les llengües, i
Éducation et Ouverture aux Langues à
L’école, EOLE-Educació i obertura a les
llengües a les escoles, al món francò-
fon, i Begegnung mit Sprachen, Troba-
da amb les llengües, a Alemanya– ani-
men els infants des de ben petits a
adoptar una actitud positiva vers l’apre-
nentatge de llengües i vers les persones
que parlen una llengua diferent i a des-
envolupar aquest interès al llarg del
temps que passen a l’escola. Les acti-
vitats, utilitzades amb infants entre
quatre i dotze anys als països francò-
fons estan dissenyades per despertar la

Christiane Perregaux

Presenta un projecte transnacional per estimular l’interès dels infants per la
diversitat lingüística en un món on el monolingüisme és la  norma.

Cock-a-doodle-doo! diu el gall anglès,
Miao, miao! Respon el gat italià,

Kikiriki fa el gall albanès,
Miaou contesten el gat àrab i el francès.

Els infants de tot el món entren cada vegada més en contacte amb diferents llen-
gües. Alguns infants estan exposats a dues llengües dins les famílies on els pares
parlen llengües diferents; d’altres potser tenen una cangur que parla una llengua
diferent; i altres aprenen una llengua a casa i una altra quan van a l’escola bres-
sol o al parvulari. Alguns infants creixen parlant dues o més llengües des del prin-
cipi –bilingüisme simultani–, mentre que d’altres aprenen una segona llengua més
tard –bilingüisme successiu.
En el primer cas, l’infant determinarà quina llengua ha d’utilitzar segons el con-
text de la conversa (s’adona, per exemple, que el pare i la mare no esperen que
hi parli de la mateixa manera). A poc a poc, les llengües prendran forma com a
entitats separades en la ment de l’infant, encara que pugui utilitzar paraules d’una
llengua quan parla en l’altra –conegut normalment com a ‘canvi de codi’–, sim-
plement perquè aquestes paraules són més fàcils de dir o perquè tenen més sen-
tit per a l’infant.
En el segon cas, l’infant adquireix la nova llengua tot relacionant el que aprèn amb
la seva llengua nadiua. La primera llengua ha de desenvolupar-se tant com sigui
possible i s’hauria d’haver donat a l’infant la possibilitat de practicar-ne l’ús en un
ventall de situacions diferents per permetre-li identificar i reconèixer vàries formes
de la llengua (com parlar amb els adults i amb els altres infants, com explicar una
història o recitar un vers infantil, etc.). Tot i així, els serveis per a la primera infàn-
cia i les escoles primàries sovint consideren la primera llengua de l’infant com un

Desenvolupar una passió 
primerenca per les llengües
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xocolata –Schokolade, chocolat, chocolata– ha fet un
viatge extraordinari fins arribar a ells, des de la llengua
nàhuatl de l’Amèrica Llatina, travessant les colònies
espanyoles i més enllà. Vist així, les llengües deixen
de ser sistemes tancats amagats rere murs imagina-
ris. Esdevenen entitats vives, constantment canviants,
testimonis de la història humana en temps de guerra
i de pau.
Es poden fer descobriments similars amb paraules
introduïdes en una llengua des d’altres llengües i vice-
versa. Considerem l’exemple de Frère Jacques, una
cançó que es canta en diverses llengües: els infants
que aprenen la cançó en una llengua diferent a la seva
es trobaran amb sons que no els són familiars o que
els són totalment desconeguts, des del nom del
germà, Jacques, fins als diversos sons que fan les
campanes –ding dang dong! en anglès, bim bam bum!
en albanès i alemany, dlim, dlim, dlão! en portuguès.
També es pot exposar els infants a altres sistemes grà-
fics, com els alfabets àrab o ciríl·lic o els ideogrames
xinesos, i hauríem d’animar-los a pensar en els seus
noms propis i com es tradueixen a d’altres llengües
–hi ha cap diferència entre dir-se Julie o Júlia, o
Fernando o Fernand?
Les moltes activitats possibles –els exemples de més
amunt en són només una mostra– ofereixen als
infants, tant monolingües com bilingües, l’oportunitat
d’explorar altres llengües a través del joc i de tasques
més serioses. S’animarà els infants bilingües o multi-
lingües a utilitzar les seves pròpies competències lin-
güístiques. Sentiran que els companys i els adults que
ells respecten estan interessats en la llengua –o les
llengües– que utilitzen a casa seva i que aquestes llen-
gües són reconegudes a les seves escoles bressol i
escoles.

El multilingüisme és la norma actual
Aquests enfocaments es fonamenten tots en la creença
que l’adopció del monolingüisme com a norma no
reflecteix la realitat sociolingüística de la societat actual.

La idea que només es pot dir que algú sap una llengua
si té una fluïdesa absoluta tant en l’aspecte oral com
escrit –un estat que de fet no existeix–, desacredita els
qui tenen un coneixement parcial de diverses llengües,
de vegades només oral, de vegades oral i escrit.
Aquestes competències parcials haurien de ser recone-
gudes i desenvolupades en les famílies i entre els
infants bilingües i multilingües, amb l’objectiu de conso-
lidar-les en lloc d’ignorar-les.
Les coses han canviat. Durant molt de temps s’ha cul-
pat el bilingüisme de ser una de les causes dels
retards en el llenguatge i de les dificultats d’aprenen-
tatge comuns entre els infants de famílies immigrants.
Però actualment està guanyant reconeixement. La
investigació ha demostrat que aprendre una segona
llengua no va en detriment de la primera; més aviat, la
segona llengua se suma a la primera i de fet la con-
solida, sempre i quan l’adquisició tingui lloc en condi-
cions adequades.
Pensar en les llengües i en l’aprenentatge de llengües
des d’una perspectiva multilingüe significa centrar-se
en les competències existents, en el que «ja hi ha»
més que en el que no hi ha. Això representa un canvi
real de mentalitat. Evidentment, les activitats ens ani-
men a provar noves pràctiques, com per exemple afe-
gir llibres en llengües estrangeres i bilingües a les
biblioteques públiques i a les biblioteques dels serveis
per a la primera infància i de les escoles com a recur-
sos per a les famílies. Però igualment d’important és
que tots repensem la nostra pròpia actitud vers les
llengües.

Christiane Perregaux és catedràtica de Ciències
Educatives a la Universitat de Ginebra.
christiane.perregaux@pse.unige.ch 
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A l’escola cantem en alemany. Però a
casa escoltem música turca. Ho entenc
tot en alemany i en turc. No m’és cap
problema.»
La majoria de famílies immigrants
adopten el bilingüisme dels infants.
Veuen que la llengua (o les llengües)
de la família és una eina important
que els permet entendre’s entre ells,
mentre que reconeixen que l’alemany
és la llengua compartida al kindergar-
ten i a l’escola. En contrast amb això,
aquests serveis segueixen majoritària-
ment un model rígid de monolingüis-
me. Existeix la creença general que el
multilingüisme requereix massa esforç
intel·lectual a l’infant, i el monolingüis-
me es considera la norma. Així que tot
i que fins a un 80 % dels infants en

els contextos particulars de cada infant
i els seus interessos i coneixements, i
per tant tenen molt poc efecte.

Infants multilingües, centres 
monolingües
Molts infants immigrants viuen amb
diverses llengües. Molts consideren el
seu multilingüisme com una habilitat
important i gaudeixen aprenent i parlant
diverses llengües. Aquesta és la respos-
ta d’un infant de vuit anys a la pregunta
de quina és la teva llengua preferida:
«El turc. Estic aprenent alemany. Si
també aprenc francès i anglès, la meva
llengua preferida podria ser alguna d’a-
questes. Però no hi ha gaire diferència
entre l’alemany i el turc. També m’agra-
da l’alemany; no hi tinc cap problema...

Serap Sikcan  

Els centres monolingües per a la primera infància poden ser un factor d’ex-
clusió social a Alemanya. Serap Sikcan explica de quina manera els entorns
d’aprenentatge respectuosos amb les llengües són beneficiosos per a les
competències lingüístiques de tots els infants.

Quan neixen, tots els infants tenen el potencial d’aprendre a parlar. Volen comuni-
car-se –amb paraules, mirades, expressions, amb el tacte. Busquen el suport lin-
güístic dels adults que els envolten. Malgrat que tots els infants tenen aquesta capa-
citat intrínseca per a la llengua, el desenvolupament de la llengua en els infants
immigrants és un dels problemes més freqüents que sorgeixen en els debats polítics
sobre educació a Alemanya. La manca de competències de llengua alemanya entre
els infants immigrants sovint prepara el terreny per al fracàs escolar. Avui, els serveis
per a la primera infància es veuen molt pressionats a contrarestar el «dèficit lingüís-
tic» d’aquests infants.
Cada dia apareixen nous enfocaments per promoure el desenvolupament de com-
petències de llengua alemanya per als infants de procedència immigrant o amb cir-
cumstàncies socials adverses. És fàcil que els treballadors de la primera infància
perdin la perspectiva de la situació global mentre lluiten per trobar un enfocament
que els serveixi. Per desgràcia, no tots els programes de suport tenen en compte

Els infants multilingües en centres monolingües
«Els límits de la meva llengua són els límits del meu món»

Ludwig Wittgenstein

08Serap.qxd  03/05/2007  13:04  PÆgina 18



alguns centres per a la primera infàn-
cia són bilingües, les seves experièn-
cies lingüístiques no es reflecteixen en
les rutines diàries, en les converses de
l’entorn físic o en les estructures del
personal. 
La major part del personal tenen una
actitud positiva vers el multilingüisme.
Però no poden incorporar les diverses
llengües que parlen els infants a la
feina: els educadors monolingües en
grups multilingües troben que la tasca
de fomentar les competències lingüísti-
ques, incloent l’ensenyament de l’ale-
many a tots els infants, està més enllà
de les seves possibilitats. Senten molta
pressió perquè saben que la manca de
competències en llengua alemanya és
sovint la raó dels mals resultats esco-
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lars i que els pares esperen d’ells que ensenyin ale-
many, conscients de la importància que té per al futur
dels seus fills. Però la formació inicial només aborda
de manera marginal els enfocaments multilingües, així
que els educadors no tenen massa coneixements
sobre la manera com un infant multilingüe desenvolu-
pa les competències lingüístiques.
El monolingüisme dels centres per a la primera infàn-
cia es mostra clarament quan els professionals defi-
neixen els infants multilingües com a infants ‘que no
parlen’, o que tenen ‘dificultats en el llenguatge’, quan
el que hi ha realment és una manca de competències
de llengua alemanya. Aquesta manca de competèn-
cies no significa que un infant no pugui parlar, perquè
l’infant pot comunicar-se en la seva primera llengua.
Però quan el criteri que s’utilitza és el desenvolupa-
ment monolingüe dels infants que creixen amb una
sola llengua, aleshores els infants bilingües es troben
en desavantatge.

Multilingüisme i monolingüisme: cap conflicte?
Malgrat que les famílies adopten el multilingüisme
mentre que els centres per a la primera infància solen
prendre una postura monolingüe, aquest fet no ha
generat conflictes. Les famílies acostumen a donar
suport al consens d’una societat monolingüe i no rei-
vindiquen un suport multilingüe. Com que pertanyen a
un grup minoritari, no esperen que les seves deman-
des es tinguin en compte ni s’apliquin. Accepten que
l’alemany és més important que cap altra de les seves
primeres llengües alhora de donar accés a recursos
clau com la possibilitat de fer una carrera. Algunes
famílies immigrants fins i tot treuen els seus fills de
centres on la majoria d’infants són de procedència
immigrant. Per a molts infants, cultivar la primera llen-
gua pertany a l’esfera privada. Si les famílies no asse-
guren d’una manera sistemàtica el desenvolupament
de les competències de la primera llengua, aquestes
es van perdent.
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El multilingüisme: una habilitat especial 
de valor incert
Els infants que se senten competents i segurs en la seva
llengua –o les seves llengües– sovint deixen de sentir-s’hi
quan assisteixen a un centre per a la primera infància on
no poden comunicar-se ‘correctament’ amb els educadors
i els altres infants. Aleshores molts infants se senten
exclosos i discriminats, cosa que en molts centres mono-
lingües no es percep, com veiem en l’exemple següent.
Parlant sobre el seu nom, un infant de cinc anys diu,
angoixat, «Sempre em diuen ‘Febi Baby, Febi Baby’. Ales-
hores els pego!» El seu amic, que seu al costat, el recol-
za: «Sí, jo també! Em diuen ‘Uga Uga Ugur’! I els pego i
ens barallem!» Preguntant vam esbrinar que tots dos
infants tenen noms turcs i que al centre els pronuncien i
els escriuen malament. Aquesta alteració dels noms dóna
lloc a la ridiculització i les bromes. El Vehbi i l’Ugur estan
resistint a la seva manera, però acaben enfrontant-se al
grup... La mestra no és gens conscient de les preocupa-
cions dels nens. Tampoc no sap com es pronuncien els
seus noms ni què volen dir. Els pares del Vehbi no han
aclarit que el nom es pronuncia ‘Veckbi’ i que significa
‘regal’; fins i tot li diuen ‘Febi’ en el centre. I els pares de
l’Ugur no han explicat que el seu nom significa ‘Sort/bons
auguris’ o que l’accent de la g es pronuncia com una h glo-
tal muda. Potser tampoc no els ho ha preguntat ningú.

Els efectes del monolingüisme
Quins efectes tenen els centres monolingües per a la pri-
mera infància en els infants multilingües? Comencen a

sentir-se insegurs i no poden participar de manera activa
en el procés d’aprenentatge. Tenen poques possibilitats de
mostrar les competències lingüístiques que han adquirit o
de seguir desenvolupant-les. Molts es pregunten, de ben
petits, si poden utilitzar ambdues llengües o si han d’optar
per una. Experimenten una devaluació de la seva llengua
–o llengües– familiar i també de la seva identitat.  
Perceben de ben petits que les llengües es valoren de
manera diferent i que hi ha jerarquies entre les llengües i
les persones que les parlen. Els infants que tenen com a
primera llengua una llengua ben valorada, com l’anglès o
el francès, són considerats gairebé automàticament
capaços d’aprendre l’alemany; els infants la primera llen-
gua dels quals té un estatus inferior, com el persa o l’à-
rab, són catalogats com a aprenents problemàtics de
llengües. Els infants que parlen la llengua de la majoria
també reben aquest missatge que les llengües es valoren
de manera diferent. Experimenten que la seva llengua és
la que rep major reconeixement i que això també s’aplica
a ells com a parlants d’aquesta llengua. Això pot compor-
tar el desenvolupament d’un sentiment de superioritat en
els infants de la majoria i d’inferioritat en els infants immi-
grants, que és perjudicial per a tothom. Pot dur tots els
infants a la conclusió que el monolingüisme és normal,
mentre que el bilingüisme no ho és.

Un entorn d’aprenentatge respectuós amb la llengüa
La presència de diversitat lingüística en els centres per a
la primera infància no significa automàticament que tots
els infants aprenguin alemany o es coneguin millor els
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uns als altres. Això només passa quan els
educadors donen als infants la possibilitat
d’experimentar activament els contextos
multilingües en què creixen cada un
d’ells. Per promoure i estimular cons-
cientment el desenvolupament de les
competències lingüístiques, cal que els
educadors coneguin millor com els
infants monolingües i multilingües adqui-
reixen i desenvolupen les competències
lingüístiques. Els treballadors monolin-
gües hauran de fer un esforç especial per
observar, documentar i recolzar el desen-
volupament multilingüe en els infants.
KINDERWELTEN forma part de l’Institut für
den situationsansatz/Internationale Aka-
demie –Institut per a l’enfocament con-
textual/Acadèmia Internacional– de la
Universitat Lliure de Berlín. És un projec-
te que funciona a tot Alemanya per pro-
moure l’educació anti-prejudicis a tot els
kindergartens i altres centres –www.kin-
derwelten.net. Aquesta tasca inclou
activitats que ajuden els educadors a
desenvolupar una pràctica que valori i
respecti la multiplicitat de llengües dels
infants i que faci visibles aquestes llen-
gües en els centres.
Els educadors comencen reflexionant
sobre la seva pròpia relació i experièn-
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cies amb les llengües: Amb quines
llengües tinc contacte? Quines llen-
gües associo amb experiències agrada-
bles i quines amb experiències des-
agradables? Aquesta reflexió pot des-
pertar una major sensibilitat en els
educadors vers les experiències dels
infants. Després es pregunten: Quines
llengües parlen els infants del meu cen-
tre? En quin lloc del centre podem
veure-hi totes les llengües que els
infants parlen amb les seves famílies?
Els infants hi troben diferents tipus
d’escriptura i de símbols? Quins mitjans
de comunicació utilitzem en el centre?
Els infants poden trobar-hi llibres per
exemple en la llengua que parlen a
casa? Aleshores els educadors es mar-
quen l’objectiu d’incloure totes les llen-
gües parlades pels infants del grup en
la pràctica pedagògica.
Com poden fer-ho? Fent audibles les
diferents llengües, per exemple, utilit-
zant salutacions multilingües, cançons,
jocs, contes, cassets d’àudio i CD. I fent
que la diversitat lingüística sigui visible,
per exemple, a les etiquetes dels noms,
senyals multilingües, calendaris d’ani-
versaris, panells informatius per als
pares, invitacions, diaris, revistes,
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àlbums de fotos, materials de joc que incloguin diferents
tipus d’escriptura i amb la presència de diferents sím-
bols d’escriptura.
És evident que els educadors no poden aprendre totes
les llengües que parlen els infants, però en fer que
aquestes llengües siguin visibles i audibles, tots els
infants veuran reconegut i valorat el seu grup i la seva
identitat (el primer objectiu de l’enfocament anti-preju-
dicis per treballar amb els infants) i sentiran que ells i
les seves famílies són benvinguts en el centre. Això fa
que augmenti la confiança en si mateixos. Sobre la base
del respecte i la confiança, els infants fan el pas
següent: trobar-se amb altres llengües i altres tipus
d’escriptura, i ampliar així els seus horitzons (objectiu
2). Si els infants tenen fe en ells mateixos i se senten
còmodes amb la diversitat, poden començar a reflexio-
nar críticament sobre el que és just i el que és injust,
sobre prejudicis i injustícia (objectiu 3). L’enfocament
anti-prejudicis convida tots els infants a reconèixer la
iniquitat i a combatre-la plegats (objectiu 4).

Recolzar junts els processos educatius lingüístics
Les famílies són els experts que recolzen el desenvolu-
pament lingüístic dels fills a casa. Els educadors tenen
l’habilitat de promoure el desenvolupament lingüístic als
centres per a la primera infància. Per recolzar plena-
ment els infants, les dues parts depenen dels coneixe-
ments i de l’ajuda mútua. Els mestres poden convidar
els pares a que els ajudin a preparar recursos educatius
multilingües, per exemple:

• Crear una biblioteca infantil multilingüe
• Parlar als infants sobre el significat dels seus noms
• Llegir llibres infantils en la seva primera llengua
• Gravar cassets d’àudio multilingües amb les veus dels
membres de la família
• Fer jocs multilingües amb els infants
• Narrar històries de la pròpia vida

A canvi, els educadors poden fer suggeriments als pares
sobre com recolzar el desenvolupament lingüístic dels
seus fills a casa, per exemple, llegint per a ells, xerrant
una estoneta amb ells abans d’anar a dormir.
Si els nens i les nenes poden establir una connexió
entre la cultura de casa i la del centre, si experimenten
la presència de figures afectuoses que els estimen, que
s’interessen per les seves observacions i interpretacions
del món i que els ofereixen materials i converses que
nodreixen la seva set de coneixements, aleshores els
infants accediran més fàcilment als processos educa-
tius. Les famílies poden enfortir les arrels de les compe-
tències lingüístiques dels infants; els centres poden dei-
xar que floreixin!

Serap Sikcan és la responsable de coordinar el pro-
jecte KINDERWELTEN a Berlín. És autora d’un Diccionari de
l’Educació trilingüe, que abasta termes i conceptes de
la pràctica pedagògica en anglès, alemany i turc.
serap.sikcan@kinderwelten.net
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Les competències en llengua aleman-
ya a les escoles italianes no són tan
bones. Això té a veure amb factors
complexos que inclouen una sensació
general de malestar en la comunitat
italiana i l’ús estès del dialecte del Tirol
del Sud en lloc de l’alemany estàn-
dard. Amb tot, hi ha diversos experi-
ments d’ús de la llengua alemanya
com a llengua d’ensenyament en
escoles italianes. I, malgrat l’oposició
de la majoria de polítics de parla ale-
manya, decidits a mantenir el principi
de separació com la millor manera de
defensar la seva llengua, hi ha una
demanda creixent d’escoles multilin-
gües amb ensenyament en italià, ale-
many i també anglès.
Les escoles ladines ofereixen un exem-
ple millor de la pràctica del multilingüis-
me. Es garanteix la presència de la llen-
gua ladina, però l’alemany i l’italià, les
dues llengües més prestigioses, esde-
venen progressivament les llengües uti-
litzades en totes les matèries de l’esco-
la. En el primer any de primària, els
infants aprenen a llegir i escriure pri-
mer en una d’aquestes llengües i des-
prés, en l’altra. Normalment les famílies

Aquest Estatut organitza tres sistemes
escolars independents, en un intent de
promoure diverses formes de bilingüisme
o multilingüisme. Això va donar lloc al
desenvolupament d’escoles de llengua
alemanya, amb unes hores d’italià com
a segona llengua; escoles de llengua ita-
liana, amb unes hores d’alemany com a
segona llengua; i escoles de llengua ladi-
na, que inicialment utilitzen el ladí junta-
ment a l’alemany i l’italià, i gradualment
amplien la presència de l’alemany i l’ita-
lià com a llengües d’ensenyament alho-
ra que mantenen el ladí. El mateix enfo-
cament s’aplicava als parvularis (de tres
a sis anys) i a les escoles bressol per a
infants menors de tres anys.

L’escolaritat multilingüe, una realitat
A les escoles de parla alemanya, la ten-
dència ha estat mantenir el caràcter
essencialment monolingüe del sistema
per protegir la cultura d’un grup que, tot
i ser majoritari al Tirol del Sud, és mino-
ritari a Itàlia, i conserva una forta memò-
ria de la repressió que va patir entre les
dues guerres mundials. Amb tot, l’estu-
di limitat d’italià ha donat sempre bons
resultats.

Martin Dodman  

La línia divisòria entre Àustria i Itàlia travessa la regió del Tirol del Sud, al
nord-est d'Itàlia. Però encara hi ha espai per a una llengua local única. Martin
Dodman descriu un sistema educatiu multilingüe.

Mig milió de persones viuen a la regió del Tirol del Sud. Entre els que tenen nacio-
nalitat italiana, un 69 % parlen alemany, un 27 % italià i un 4 % ladí. Hi ha també
cada vegada més estrangers, sobretot de països de parla alemanya, l’antiga
Iugoslàvia, Albània, el Marroc i Pakistan. El nombre s’ha gairebé quadruplicat en els
darrers quinze anys i ara representen el 4 % de la població del Tirol del Sud.

Entre Roma i Viena
Històricament, la regió ha estat un lloc de pas internacional i intercultural entre el
nord i el sud. A l’època de l’Imperi Romà, el Tirol del Sud formava part d’una exten-
sa província muntanyosa, Rhaetia, que s’estenia fins al centre dels Alps. Gradual-
ment, la població va adoptar el llatí vulgar que parlaven els soldats i els mercaders
romans i la fusió dels diversos idiomes va formar una llengua retoromana que es
va estendre per una vasta zona i que avui coneixem com a ladí. La caiguda de
l’Imperi i la migració van dur a una germanització de Rhaetia i a una contracció de
la zona lingüística retoromana, que avui està confinada a dues úniques valls: Val
Gardena i Val Badia.
Després de segles essent part de l’Imperi dels Habsburg, governat des de Viena, la
regió va ser annexada a Itàlia després de la Primera Guerra Mundial. Durant el domi-
ni austríac, l’alemany era la llengua que s’utilitzava a les escoles. Per consegüent, va
començar un període d’italianització, amb la immigració d’italoparlants i la introduc-
ció de l’italià com a llengua única a totes les escoles. Sota la dictadura feixista,
aquest procés va ser especialment violent i va causar molt de sofriment a la pobla-
ció de parla alemanya.
Després de la Segona Guerra Mundial es va aprovar un estatut d’autonomia per crear
un sistema que defensés tant els grups de parla alemanya com ladina de la regió.

Una regió, tres llengües
Els infants multilingües al Tirol del Sud
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escullen inscriure l’infant en una àrea lingüística o en
l’altra segons la seva preferència o les competències
lingüístiques que l’infant ja té. En alguns casos els pro-
fessors intenten ensenyar a llegir i a escriure en amb-
dues llengües simultàniament, però hi ha encara molta
incertesa entre les autoritats escolars i els professors
sobre la conveniència de fer-ho. La lectura i escriptura
en ladí s’introdueix més endavant.

Llengua per als infants
Les oportunitats de desenvolupament lingüístic entre
els infants varien de manera considerable. La família i
l’entorn social poden ser la font del monolingüisme,
sobretot, però no exclusivament, en zones rurals: o del
bilingüisme i el multilingüisme, sobretot en ciutats i en
especial, en les zones turístiques. Igual que la família
i el context social general, els parvularis i les escoles
bressol són fonamentals per al desenvolupament lin-
güístic de l’infant. Aquí també la situació és molt diver-
sa. Hi ha, però, una difusió gradual de plans per intro-
duir una segona llengua en les activitats quotidianes,
des de menjar, rentar-se i anar al lavabo, fins a jocs,
contes i altres activitats lúdiques. De vegades els
financen les autoritats locals i de vegades les famílies
mateixes.
Els parvularis ladins són els que ofereixen un context lin-
güístic més ric. Si bé hi ha moltes famílies que parlen
només ladí, en moltes altres un dels pares o dels avis
parlen també una altra llengua. L’infant parlant de ladí
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té també assegurat el contacte amb l’alemany i l’italià a
través dels mitjans de comunicació, sobretot de la tele-
visió. Naturalment, els infants ladins parlen ladí entre
ells, tot i que progressivament desenvolupen competèn-
cies en les altres llengües.
En aquestes escoles, les activitats s’organitzen entorn
de projectes. L’exploració de les muntanyes Dolomite,
que formen l’escenari de les comunitats ladines, juga un
rol important, i desperta un gran interès per les qües-
tions mediambientals. El ladí és la llengua principal,
però s’utilitzen tant l’italià com l’alemany amb infants
que tenen dificultats inicials amb el ladí. Hi ha moltes
situacions en què els infants interactuen amb els amics
a través de diverses combinacions de ladí, alemany i ita-
lià, cosa que demostra una sensibilitat comunicativa
notable. La interacció amb els educadors també es pro-
dueix en les tres llengües. Això els ajuda a esdevenir
genuïnament multilingües, essent capaços d’utilitzar
diferents llengües.

La formació dels educadors
Una condició fonamental per a l’èxit de l’enfocament
multilingüe és la formació dels treballadors. Tots els
mestres que sol·liciten una plaça en un parvulari o en
d’altres escoles ha de passar un examen d’alemany i
d’italià. A les escoles ladines, s’exigeix el trilingüisme, i
se li dóna suport amb formació que ofereixen les auto-
ritats locals, que se centra en la manera com alguns
temes particulars i projectes interdisciplinaris poden uti-
litzar més d’una llengua. La formació per a educadors
que treballen en parvularis tendeix a posar més l’accent
en el multilingüisme en els tres sistemes –lingüístics i
escolars–, sobretot amb l’elevat nivell d’immigració dels
anys precedents. A més, hi ha una inversió considerable
per part dels tres grups lingüístics en la formació per-
manent centrada en la llengua, tot i que les escoles
ladines fan una inversió especialment forta en la forma-
ció dirigida a estimular el multilingüisme.
La situació està evolucionant ràpidament. L’excessiva
divisió dels grups lingüístics s’està reduint progressiva-

ment, si bé és present encara en molts sectors de la
societat i institucions socials i culturals, malgrat que hi
ha excepcions significatives: per exemple, el multilin-
güisme està molt estès en l’educació superior, on s’u-
tilitzen diverses llengües d’ensenyament en un mateix
curs. La consciència creixent dels beneficis que com-
porta està erosionant gradualment la desconfiança en
el multilingüisme.
Un augment de famílies i persones multilingües que no
se senten part d’un grup lingüístic concret, l’obertura de
fronteres que ha comportat la Unió Europea i els canvis
produïts per la migració són només alguns dels molts
factors que estan ocasionant un canvi progressiu en les
polítiques. Originàriament basada en la idea de forçar la
inclusió, després en la de separar per protegir, la políti-
ca comença ara a acollir la diversitat i a donar suport a
la inclusió per explotar tot el potencial d’una societat
multilingüe i multicultural.

Martin Dodman és professor d’educació comparada 
a la Universitat de Bolzano. 
martindodman@libero.it

M
AI

G
20

07

24

09Martin.qxd  03/05/2007  11:56  PÆgina 24



M
AI

G
20

07

25

totes les activitats, ella escolta atenta-
ment com s’expressen els infants i apro-
fita qualsevol oportunitat per implicar-los
en el procés de comunicar en les dues
llengües, de compartir pensaments,
emocions i activitats.
Aconseguir que els altres t’entenguin,
això és el que els infants desitgen.
Aquest intercanvi pressuposa toleràn-
cia, coneixement d’un mateix i dels
altres, i acceptació de la diversitat ètni-
ca i cultural.

Mariana Norel és professora de la
Facultat de Pedagogia i Educació a la
Universitat transsilvana de Brasov.

les dues llengües. S’han desenvolupat
mètodes d’ensenyament especials per a
l’ensenyament multilingüe. Però en la
premsa –per exemple, Învatamântul
prescolar-Educació preescolar–, en les
recomanacions del Ministeri d’Educació
i en el fet de compartir les bones pràcti-
ques, hi trobem sempre present l’inte-
rès per noves idees.

Centre de preescolar núm. 11, Brasov
Brasov és una ciutat al centre de
Romania on conviuen romanesos, hon-
garesos i alemanys. Hi ha centres de
parvulari on es pot rebre educació en
una o dues de les tres llengües; hi ha
molts casos de romanesos, hongaresos
o alemanys que assisteixen a la mateixa
escola, cosa que ajuda a crear bons ciu-
tadans amb un esperit de tolerància
molt desenvolupat.
Al parvulari núm. 11, la mestra Dragusa-
nu Emese té un grup de cinc a set anys,
sobretot de famílies bilingües –romane-
ses i, en aquest cas, hongareses. La
seva preocupació principal és trobar
maneres adequades de comunicació per
fer bons usuaris de les llengües, de la
llengua materna i del romanès. Durant

Mariana Norel  

Mariana Norel presenta el membre més nou de la Unió Europea, un país amb
una llarga tradició d’educació de la primera infància i un fort compromís amb
el multilingüisme.

Romania té una llarga tradició d’educació de la primera infància: el primer centre de
parvulari –per a infants de tres a set anys– es va fundar el 1881 a Bucarest. Cinc
anys després, una llei de l’educació primària pública subratllava la importància d’in-
cloure l’etapa de parvulari en el sistema educatiu. Avui, l’etapa de parvulari és una
part essencial d’aquest sistema i, dins d’aquesta etapa, s’atorga una gran importàn-
cia al desenvolupament lingüístic.

Ensenyament de la llengua materna
Romania té moltes minories. Les més nombroses són l’hongaresa –un sis i mig per
cent de la població– i els gitanos –dos i mig per cent. Aquestes minories tenen dret
a aprendre i a rebre educació en la seva llengua materna. Alhora, la llei exigeix també
que les minories nacionals aprenguin el romanès, la llengua nacional. Aprendre
romanès no és només una obligació; és també una manera d’accedir als valors cul-
turals del poble romanès.
Catorze minories nacionals tenen la possibilitat de rebre educació bé en la seva llen-
gua materna mentre aprenen el romanès, o bé en romanès mentre aprenen la seva
llengua materna. Els infants de vuit grups minoritaris –un total de gairebé 48.000–
assisteixen a centres de parvulari on la llengua principal és la seva llengua materna;
un 87 % són parlants d’hongarès. En aquests centres de parvulari les dues llengües,
la llengua materna i la llengua nacional, han de conviure d’alguna manera. Amb tot,
les dues llengües no sempre pertanyen a la mateixa família lingüística (per exemple,
el romanès és una llengua romànica; l’hongarès, el turc, el gitano i l’alemany no ho
són), la qual cosa comporta enfocaments d’aprenentatge diferents.
Aquí, l’habilitat pedagògica i humana dels mestres hi té un paper important, i també
la seva flexibilitat i obertura al multilingüisme. Els mestres han de conèixer molt bé

Parvulari multilingüe a Romania
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entre ells; si un adult s’asseu amb ells,
la comunicació es produeix amb –o a
través de– l’adult i sempre en els ter-
mes de l’adult.
El personal parla amb els infants en
suec, però amb cura i consideració. La
Jenny treballa actualment amb els
infants d’un any i seguirà aquest grup
d’infants al llarg de les diferents etapes
d’educació infantil a mesura que es facin
grans. Ara parla amb ells sense simplifi-
car gens el seu llenguatge i els observa
quan es comuniquen: «La gent em pre-
gunta com treballem amb infants que
parlen tantes llengües diferents. Jo els
dic que es tracta de trobar una manera
de relacionar-se amb els infants. Com a
adults, hem de ser molt curiosos i escol-
tar amb molta atenció.»
Hi ha moltes maneres d’aprendre una
llengua i, a Stella Nova, el valor de les
paraules es mesura i es discuteix con-
tínuament: «La llengua és molt impor-
tant i parem molta atenció a les parau-
les que utilitzem. Discutim sobre les
paraules constantment», diu la Jenny.
S’evita tota mena d’argot i de parlar
vernacle, i els mestres s’esforcen a uti-
litzar les paraules precises per anome-

pensa que és important allunyar-se
d’una rutina quotidiana controlada pels
adults: «Els adults acostumaven a divi-
dir la setmana en diferents activitats.
Avui escoltem més els infants i són ells
qui estableixen el programa juntament
amb els pedagogs.» Molts projectes
han evolucionat d’aquesta manera a
Stella Nova; creixen d’una manera
orgànica quan els infants posen interès
en alguna cosa. Els pedagogs els
segueixen en el procés, donant-los
suport i idees.
A l’hora de dinar, els infants seuen en
petits grups al voltant de taules de fusta
baixes, mentre que els adults seuen a
part. Aquest és el resultat de molta
reflexió i discussió entre els mestres,
que consideren que és responsabilitat
seva crear oportunitats perquè sorgeixi
la comunicació tant entre els infants i
els adults com entre els mateixos
infants. El temps i l’espai haurien d’es-
tructurar-se de manera que permetin les
converses i les xerrades en petits grups,
en lloc d’establir activitats per a la pràc-
tica lingüística. Des d’aquest punt de
vista, els àpats són una oportunitat d’or
perquè els infants interactuïn i xerrin

Emilie Stendahl  

Suècia és avui dia un país ètnicament divers: el 14 % de tots els infants de
menys de cinc anys tenen ambdós pares nascuts  en un altre país. Emilie
Stendhal visita un centre d’educació inicial o infantil d’Estocolm que ha des-
envolupat un enfocament singular propi per treballar amb aquesta diversitat.

El centre d’educació infantil Stella Nova està situat a Hallonbergen, un barri d’Esto-
colm molt barrejat ètnicament. Dels 105 infants entre un i cinc anys d’aquest cen-
tre, tres quartes parts parlen una llengua diferent del suec a casa. Hi ha representa-
des un total de trenta nacionalitats diferents, de les quals els grups més grans són
els eritreus, els sirians, els libanesos i els iranians. 

Diversitat, un problema o una possibilitat?
Influïts per les teories i les pràctiques de Reggio Emilia, els pedagogs de Stella Nova
–tant els d’educació infantil com altres educadors– no emfasitzen ni la diversitat del
grup –el país d’on provenen els infants– ni les mancances dels infants, un enfoca-
ment habitual amb infants immigrants. Per contra, tothom, infants i adults, són con-
siderats diferents, únics i importants i l’èmfasi es posa en allò que els infants saben
fer. Jenny Chen, una mestra d’educació infantil amb quinze anys d’experiència a
Stella Nova, veu riquesa i possibilitats allà on d’altres poden veure-hi problemes:
«M’he trobat amb persones que diuen que m’haurien de pagar més perquè treballo
en una zona com Hallonbergen», diu en un to que mostra clarament que considera
que aquesta idea és absurda. La llengua, creuen fermament, hauria de formar part
de totes les activitats, no hauria de tractar-se com una qüestió a banda. Els infants
haurien de tenir l’oportunitat d’expressar-se en una varietat de maneres diferents, i
s’hauria de potenciar i recolzar el desig de comunicar.

Els infants marquen el programa
Aquest enfocament pedagògic general, amb la confiança ferma en la capacitat dels
infants d’aprendre, és el que guia la pràctica. Nevelle Harper, el director del centre,

La vida en un centre suec
multilingüe d’educació infantil

El desig de comunicar
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nar les coses. Una sabata és més con-
cretament una bóta d’aigua, una saba-
tilla esportiva, una xancleta o una saba-
ta de taló. Totes les joguines dels pres-
tatges, com també la col·lecció d’ani-
mals de plàstic, tenen els noms en lle-
tres negres, senzilles, marcats al da-
munt. Un gos no és només un gos, sinó
un Collie o un Golden Retriever. En unes
gerres de vidre hi posa: llapis de mina,
bolígrafs, llapis de colors i maquinetes
de fer punta.

Acollir les famílies
La idea de participació i obertura s’es-
tén per incloure no solament els infants,
sinó també les seves famílies. Abans
que un infant nou comenci a Stella
Nova, Nevelle Harper sempre visita la
família a casa seva. Com que el centre
és gran, és fàcil sentir-s’hi perdut i acla-
parat, mentre que a casa la família se
sent més còmoda, explica. Per qües-
tions de principi no utilitzen intèrprets,
així que de vegades la primera visita a
casa implica més llenguatge de signes
que paraules: «De vegades vaig a visi-
tar una família i no aconsegueixo creuar
més de tres paraules. Quan me’n vaig,

M
AI

G
20

07

27

m’adono que tenim molta feina a fer. I està bé. Tres
paraules ja són un començament.»
Nevelle destaca la importància de construir una rela-
ció, que podria retardar-se amb la presència d’un intèr-
pret: «Em cal trobar una manera de comunicar-me amb
cada individu. I sé que tenim temps: com a mínim cinc
anys, potser més. Inundar les famílies amb informa-
cions útils es força inútil», diu, «perquè la gent neces-
sita estar receptiva a la informació que els dónes». És
millor deixar que les famílies formulin les preguntes, al
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seu ritme, i aleshores estar disponible per contestar
aquestes preguntes quan sigui el moment, potser amb
l’ajuda d’altres famílies que parlen la mateixa llengua o
d’un dels 25 membres del personal que, entre tots,
parlen 13 llengües.
Fan l’esforç d’informar-se sobre el país d’origen de cada
nova família i un pedagog fa una segona visita a la famí-
lia abans que el nen comenci. L’acompanya també un
mentor, que és un dels infants dels grups de més edat.
«No instruïm les famílies, les escoltem. Les convidem a
participar perquè poden contribuir amb coneixements i
perspectives que ens poden ajudar a millorar.» Per
comunicar-se amb les famílies, una altra font d’informa-
ció són les imatges i les fotografies. Les parets de Stella
Nova estan cobertes de fotografies, de contes dels
infants, de dibuixos i pintures, en un intent de fer visi-
bles els individus i els treballs del centre.
A Stella Nova, el personal creu que la comunicació és
més important que la llengua i la seva ambició és fer
que els infants sentin que els seus pensaments, les
seves opinions i les seves històries són importants.
Deixo l’última paraula a Nevelle: «Si aconseguim trans-
metre a l’infant que ens interessa realment i ens impor-
ta el que té a dir, aleshores hem avançat molt. Perquè
aleshores l’infant no percebrà la llengua com una barre-
ra, sinó com un terreny ampli de possibilitats.»

Emilie Stendahl és una periodista independent.
emilie.stendahl@gmail.com
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neguda. Va ser aquí que va començar la
meva lluita per conquerir aquesta llen-
gua, una lluita lenta i implacable que es
va perllongar tota la meva vida.
Fa més de trenta anys que parlo francès
i vint que l’escric, però encara no el
conec. Cometo errors quan parlo i no
puc escriure’l sense consultar constant-
ment els diccionaris.
És per això que anomeno el francès l’e-
nemic. Però hi ha encara una altra raó,
que és més important: aquesta llengua
està matant la meva llengua materna.

on almenys una quarta part de la pobla-
ció parlava alemany. Per a nosaltres els
hongaresos, era una llengua enemiga,
perquè ens recordava el domini d’Àus-
tria i era la llengua de l’exèrcit estranger
que aleshores ocupava el nostre país.
Al cap d’un any, un altre exèrcit va ocu-
par el nostre país. El rus havia esdevin-
gut obligatori a les escoles; les altres
llengües estrangeres es van prohibir.
Ningú no sabia rus. Els professors de
llengües estrangeres com l’alemany, el
francès i l’anglès van fer cursos accele-
rats de rus que duraven mesos, però no
coneixien realment la llengua ni tenien
cap desig d’ensenyar-la. I, en tot cas,
els alumnes no tenien cap desig d’a-
prendre-la. 
Vam ser testimonis d’un sabotatge
intel·lectual d’àmbit nacional, una resis-
tència passiva espontània, no planificada,
òbvia. S’ensenyava i s’aprenia geografia,
història i literatura russes, amb la matei-
xa manca d’entusiasme. Tota una gene-
ració d’analfabets va deixar l’escola.
Va ser just quan vaig arribar a Suïssa,
amb 21 anys, per absoluta casualitat a
un poble francòfon, que vaig topar amb
una llengua que m’era totalment desco-

Acabem aquesta exploració sobre el multilingüisme a Europa amb les refle-
xions personals de tres europeus, molt diferents en molts aspectes, però tots
multilingües.

La llengua materna i el seu enemic
Agota Kristof va néixer a Hongria el 1935. El 1956 va arribar a Suïssa com a 
refugiada. Va aprendre francès i va començar a escriure, primer teatre i després
novel·la. L’extracte que reproduïm més avall ha estat pres de la seva autobiografia,
L’Analphabète (L’analfabeta), publicada el 2004 i escrita en francès. 

Al principi, només hi havia una llengua. Aquesta llengua consistia en objectes, coses,
sentiments, colors, somnis, cartes, llibres, diaris.
No podia imaginar que existís cap altra llengua, que un altre ésser humà pogués pro-
nunciar cap paraula que jo no entengués. Tothom parlava la mateixa llengua a la
cuina de la meva mare, a l’escola del meu pare, a l’església de l’oncle Guéza, als
carrers, per tot el poble i també al poble dels meus avis i ningú no somiava tan sols
que en pogués haver una altra.
Es deia que els gitanos, assentats als afores del poble, parlaven una altra llengua,
però jo no creia que fos una llengua real, sinó més aviat una llengua inventada que
parlaven entre ells, igual que el meu germà Yano i jo parlàvem de manera que el nos-
tre germà petit, en Tila, no ens entengués. Jo pensava que els gitanos ho feien per-
què tenien uns gots especials al pub del poble només per a ells perquè ningú no volia
beure d’un got d’on hagués begut un gitano.
També es deia que els gitanos robaven criatures. És cert, robaven moltes coses, però
quan passaves per davant de les seves cases fetes de fang i veies totes aquelles cria-
tures jugant a fora, et preguntaves per què robaven els fills dels altres.
En tot cas, quan els gitanos venien al poble a vendre la terrissa i els cistells que feien
amb joncs, parlaven ‘normal’, la mateixa llengua que nosaltres. 
Quan tenia nou anys, vam canviar de casa. Vam anar a viure en un poble fronterer

Tres veus, moltes llengües
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La meva veu sona diferent
Sirisak-Billy va néixer el 1996 a Tailàndia, on va 
passar els primers anys de vida. Ara viu i va a l’escola
a Edimburg, Escòcia.

El meu nom tai és Sirisak i el meu nom anglès és Billy.
Tinc deu anys. Vaig néixer a Tailàndia i vaig venir a
Escòcia quan tenia set anys. A Tailàndia parlava majori-
tàriament tai amb tothom. Tant la meva mare com el
meu pare parlen tai entre ells, però el pare parlava
anglès amb mi. A l’escola a Tailàndia, treballava força,
hi havia menys temps per jugar. Però teníem unes tor-
tugues al pati que m’agradaven molt. Era bastant difícil
aprendre a llegir en tai, però me’n vaig sortir.
Sabia llegir molt bé en tai fins que vaig venir a Escòcia i
ara estic perdent la memòria de com es llegeix en tai. Aquí
no hi ha llibres en tai. Escric millor en tai que en anglès.
Quan vaig anar a l’escola nova per primer cop tenia
molta vergonya, però de seguida vaig fer amics. Vaig
haver d’aprendre paraules que no coneixia. Per exemple,
vaig haver d’aprendre els noms dels arbres i les flors. La
primera flor que vaig conèixer va ser el narcís, perquè
vaig arribar quan estaven florits. I després vaig conèixer
les roses –la flor escocesa preferida per la mare– i les
margarides. Vaig aprendre a fer cadenes de margarides.
El primer arbre que vaig conèixer va ser el roure.
Vaig començar a mig curs de tercer de primària. Se’m
va fer difícil escriure i llegir quan vaig arribar, però des-
prés se’m va anar fent més fàcil. Els meus amics m’a-
judaven quan m’encallava.
A Tailàndia, era molt diferent que aquí. La llengua és
diferent aquí i, a aquesta escola, hi vénen altres perso-
nes d’altres parts del món. Com el meu amic Jason, que
va venir de la Xina i el Suraj, de l’Índia i el Damon va
venir de l’Iran, però no sé de quina part.
Ara m’és més fàcil parlar anglès que tai, però a la família
segueixo parlant tai amb la mare i amb alguns amics d’e-
lla. Els pares també segueixen parlant tai entre ells.
Quan parlo tai la meva veu sona diferent. La meva veu
en tai sona molt més alta. I la meva veu anglesa sona

profunda. En tai parlo més ràpid i en tai el mateix so pot
voler dir coses diferents. Quan estava a quart de primà-
ria, hi havia un altre nen a l’escola que parlava tai i solí-
em parlar tots dos. Però ara va a l’institut. Puc parlar en
tai amb altres infants quan vaig al temple. I puc parlar
en tai amb la mare i el pare i amb els amics de la mare.
Somio tant en tai com en anglès, per separat. Quan tinc
un malson, fa més por en anglès que en tai.

Ser multilingüe, un dels millors regals
Michel Vandenbroeck va créixer a Brussel·les en la
dècada de 1960 i reflexiona sobre el multilingüisme
des de diverses perspectives: com a infant, com a
pare, com a acadèmic i com a ciutadà d’un país on la
diversitat lingüística ha jugat un paper central.

Com a infant
Per a cada un dels seus fills, els meus pares van triar un
nom que tant els parlants d’holandès com de francès
consideressin «dels nostres». La família del meu pare és
predominantment de Brussel·les. Això volia dir que a
casa canviàvem ràpidament del francès a l’holandès i al
dialecte de Brussel·les, sovint diverses vegades en una
mateixa frase. Fora de casa dominava el francès perquè,
com deia el meu avi, és una llengua del món. Tot i que
ell sempre parlava amb mi el dialecte de l’holandès de
Brussel·les, no li agradava que el veiessin en públic amb
un diari holandès. Malgrat això, va enviar el meu pare a
una escola de parla holandesa. La família de la meva
mare prové de Flandes i, per tant, només parlaven
holandès. Amb tot, ella va fer l’educació secundària en
un internat francòfon, perquè la qüestió era tirar enda-
vant a la vida.
El meravellós absurd de Bèlgica, i de Brussel·les en par-
ticular, significava que des de petit vaig créixer en un
entorn multilingüe. En resum, els meus pares em van
donar en part intencionadament i en part per pur atzar un
dels millors regals per a la resta de la meva vida: ser mul-
tilingüe. I el que més agraeixo no és haver adquirit les
dues llengües sense ni tan sols intentar-ho, sinó el fet que
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m’han obert les portes a dues comunitats
culturals, cada una amb les seves
novel·les i les seves sèries televisives, les
seves cançons i teatres i la seva manera
d’arreglar el món al bar tard a la nit.
Però imaginem per un moment que els
meus pares haguessin emigrat de les
muntanyes Riff del nord d’Àfrica. Potser
m’haurien fet el mateix regal de ser
bilingüe: hauria après el berber i el fran-
cès. Però les possibilitats de cantar l’e-
logi dels meus pares a Infància a Europa
serien extremadament remotes. I és així.
Un infant francòfon amb un bon conei-
xement de l’holandès es considera bilin-
güe en aquest país; un infant parlant de
berber amb un bon coneixement de
francès es consideraria un infant amb
un dèficit lingüístic, amb el qual s’ha de
treballar per posar-hi remei. Està clar
que no hi ha cap mal a fer una feina
més intensiva pel que fa a la llengua
dominant amb aquests infants de tant
en tant. Al cap i a la fi, cal un bon conei-
xement de la llengua dominant per fer-te
un lloc a la societat. Però és una pena
que es consideri que l’infant ‘té una
llengua nativa diferent’ en lloc que ‘és
bilingüe’; i és una pena que la resta del
grup no pugui gaudir del seu coneixe-
ment del berber.
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Com a pare
Hi ha una pregunta que aquests dies em
volta molt pel cap, una pregunta que
comparteixo amb molts altres pares:
com podem ajudar els nostres fills a
controlar el fet de ser multilingües? Fa
molt de temps em vaig traslladar de
Brussel·les a Gant, en una part de
Bèlgica on hi ha només una llengua ofi-
cial, l’holandès; i em sento malament
cada vegada que el meu fill gran arriba
a casa amb males notes de francès. No
he sabut transmetre als meus fills el
regal que jo vaig rebre dels meus pares.
Aquest tema planteja un dilema evident
a alguns pares. En un estudi sobre
famílies a Anvers, els pares d’origen
marroquí o turc que eduquen els seus
fills en la seva llengua materna tenen
por que tinguin més dificultats a l’esco-
la –i, per tant, a la societat. Si eduquen
els seus fills en la llengua dominant,
tenen por que ja no podran parlar amb
els seus avis. Alguns polítics no hi
veuen problema: els pares senzillament
han de tallar els lligams, com si el cap
d’un infant no fos prou gran per acollir
més d’una llengua.
En un estudi recent sobre les famílies
que utilitzen serveis per a la primera

infància a Brussel·les, es va veure que menys de la
meitat dels infants vénen de famílies que parlen una
única llengua; a altres pares, els semblava important
per al futur dels seus fills que fossin multilingües. En
resum, cada cop hi ha més pares que volen saber com
educar els fills perquè siguin multilingües. Un dels pro-
blemes a l’hora de respondre la meva pregunta és que
no podem contemplar el tema de l’adquisició de la llen-
gua sense tenir en compte el context emocional, rela-
cional i social. És més fàcil aprendre una llengua si t’a-
grada. Però les llengües també tenen estatus diferents,
que reflecteixen la desigualtat en les relacions de poder
de la nostra societat. Molts milions de persones de tot
el món parlen l’àrab, però molt pocs europeus que no
són parlants d’àrab es plantejarien enviar els seus fills
a classes extraordinàries d’àrab.

Com a acadèmic
En la dècada de 1960, jo vivia en una part de Brussel-
les on cada vegada venien a viure més funcionaris amb
els seus fills. El nen amb el qual jo jugava al zorro era
escocès, la nena que m’agradava era danesa, i el nen
que sempre corria una mica més que jo amb la bicicle-
ta era alemany. Per entendre’ns els uns als altres parlà-
vem anglès, tot i que no era la llengua materna de cap
de nosaltres –excepte potser del nen irlandès, però tam-
poc no l’enteníem gaire bé!
El que era cert aleshores en aquell enclavament privile-
giat és ara una realitat a tota Europa, i la diversitat de
llengües és cada cop més gran; si camineu per un carrer

on no fa gaire la meitat dels infants parlaven turc, ara hi
sentireu vint llengües. Davant d’aquesta multiplicitat lin-
güística, ens cal més que mai una llengua franca que
ens permeti viure junts; una llengua quotidiana que
puguem utilitzar per parlar els uns amb els altres. L’al-
ternativa, al cap i a la fi, és que parlem amb cada sec-
tor de la comunitat per separat –per exemple, cada grup
de pares– amb l’ajuda d’intèrprets, la qual cosa ens
allunyaria més que mai de la convivència.
Però a mesura que la necessitat d’una llengua franca
es fa més urgent, la desigualtat en les relacions de
poder sembla que augmenta. La llengua dominant és
massa sovint la llengua dels més privilegiats, i a la
inversa, és també un requisit per tenir accés a aquests
mateixos privilegis. Això és especialment clar en l’ac-
tualitat en el camp de la ciència. La llengua predomi-
nant de comunicació en ciència és l’anglès; qualsevol
que no llegeixi i escrigui l’anglès en queda exclòs. Els
científics de tot el món ara es poden comunicar els
uns amb els altres, i això representa un gran pas enda-
vant. Però també vol dir que els debats es produeixen
només en anglès i que, per tant, s’estan extingint. L’ús
de l’anglès com a llengua quotidiana ha fet que els
conceptes i les formes de pensament angloamericans
s’imposin; els altres estan essent marginats o estan
desapareixent del tot.
Ens cal una revisió urgent i un replanteig dels models
actuals referents a l’educació multilingüe. Hi ha algunes
respostes prefabricades. Però està clar que hem d’a-
prendre junts per donar resposta a la complexitat del
multilingüisme, i que hem d’estar atents als efectes
secundaris no intencionats de multilingüisme en les
relacions de poder entre les persones. I també a una
pregunta existencial del missatge que donem als nos-
tres fills: està bé ser senzillament com sóc?

Michel Vandenbroeck és investigador 
de Departament d’Estudis sobre Benestar 
Social a la Universitat de Gant
michel.vandenbroeck@ugent.be
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zena, en temps de vacances, els mes-
tres es reuneixen per treballar sobre
idees velles i noves de l’educació.

Pedagogia i política
Segons la Marta, per canviar l’escola
calen mestres formats, capaços de
pensar per ells mateixos i de dialogar
amb les persones i amb la societat per
defensar una educació «lliure» per als
infants. Però aquests mestres també
necessiten noves polítiques i noves lleis
que els permetin desenvolupar una
nova realitat educativa. La Marta era
capaç d’estimular aquesta relació entre
la pedagogia i la política, i això es feia
evident a l’Escola d’Estiu, on els mes-
tres podien debatre les principals qües-
tions socials i polítiques relacionades
amb l’educació.
És important esmentar aquí el docu-
ment que va sorgir de la X Escola
d’Estiu de l’any 1975: «Per una nova
escola pública». Es tracta d’una decla-
ració dels mestres, per als quals la
democràcia era encara un somni, sobre
les accions necessàries per garantir que
l’escola i l’educació fossin també demo-
cràtiques. Els principis d’aquest docu-

Pràctica i teoria
La Marta concebia la pràctica sempre
en diàleg amb la teoria: un diàleg entre
iguals, que permet el creixement mutu.
Aquesta idea estava connectada amb el
concepte d’escola nova, una escola
entesa com a laboratori pedagògic, un
concepte inspirat pel programa de l’es-
cola nova, publicat a Ginebra el 1912,
que desenvolupava un moviment inter-
nacional d’una importància enorme a
Europa. I així ho va plasmar des de la
fundació de l’Escola de Mestres Rosa
Sensat, el 1965, quan l’Estat espanyol
vivia encara sota la dictadura, per «re-
formar» els mestres i les mestres que
havien estat formats amb els ideals de
l’escola franquista. Aquests mestres
treballaven a l’escola al matí, però a la
tarda aprenien altres pràctiques basa-
des en altres teories. Era una formació
oberta, sense fronteres, que tenia el
debat com a base de treball.
Encara ara, cada any, l’Associació de
Mestres Rosa Sensat continua desenvo-
lupant una de les activitats formatives
que va iniciar-se en aquells anys de
franquisme: l’Escola d’Estiu, on partici-
pen milers de mestres. Durant una quin-

Irene Balaguer  

Irene Balaguer ens parla de la vida i l’obra d’una defensora apassionada de
la democràcia i l’educació, i un motor de la reforma de l’educació per a la pri-
mera infància a l’Estat espanyol

En el camp de la pedagogia hi ha noms famosos, coneguts a tot Europa i més enllà,
com Pestalozzi, Froebel, Dewey, Montessori, Freinet, Malaguzzi. Però n’hi ha molts
d’altres que han fet aportacions importants a l’educació i que no són coneguts fora
dels seus països. Persones com la Marta Mata, una pedagoga catalana que ha tin-
gut una influència fonamental en la renovació pedagògica al nostre país, sobretot en
el darrer terç del segle vint, especialment en la formació de mestres i en les lleis d’e-
ducació de l’encara jove democràcia espanyola.
La Marta va néixer a Barcelona l’any 1926. Va créixer en un entorn que li va per-
metre comprendre què significava l’educació i les diferències entre l’educació activa
i la decimonònica, entre un model d’escola oberta al seu temps i un altre de tancat,
entre una idea d’infant actiu i una altra d’infant passiu. La mare de la Marta era mes-
tra, membre d’aquell grup que, al tombant del segle vint, havia estat format per
donar lloc a una nova educació: una educació activa en una escola orientada a l’e-
mancipació de les persones.
En la dècada dels anys trenta del segle passat, durant els pocs anys de la II
República, el país va viure un període cultural, social i polític extraordinari, que va
comportar una transformació de les idees i les pràctiques pedagògiques. Es van
desenvolupar nous canals de comunicació amb els moviments internacionals i els
grans pedagogs de l’època. De nena, la Marta va viure aquesta nova pedagogia
en una escola que respectava els infants i valorava les seves capacitats i els seus
interessos, i els permetia ser lliures en un clima de respecte mutu i de vida demo-
cràtica.
A partir d’aquesta experiència, la Marta Mata va desenvolupar una tasca intensa i
fructífera al servei de l’educació, caracteritzada, sota el meu punt de vista, per tres
trets essencials.

Focus en… Marta Mata i Garriga, 1926-2006
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ment es reconeixen força tant en la Cons-
titució espanyola de 1979 com en les
lleis d’educació més importants de l’Es-
panya democràtica postfranquista: a la
LODE, que reconeix el dret a l’educació i
la participació; i a la LOGSE, que defi-
neix el sistema escolar de 0 a 18 anys i
estableix l’etapa de 0 a 6 anys com la
primera del sistema educatiu.
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La Marta Mata representava, en moltes ocasions, les
visions d’aquells mestres que desitjaven canvis profunds
en l’escola i l’educació. Però, com a política compro-
mesa amb el socialisme, també feia política en pedago-
gia. Per exemple, durant l’intens debat sobre la llengua
de les escoles a Catalunya, la Marta va convèncer
tothom que, pel bé dels infants i d’una societat cohesi-
va, els infants no havien de ser educats en escoles
separades de llengua catalana o castellana, sinó que les
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escoles havien de donar als infants l’oportunitat de
conèixer-se els uns als altres i conviure, de ser amics i
de comprendre’s mútuament.
Les seves responsabilitats polítiques, als parlaments cata-
là i espanyol i a l’Ajuntament de Barcelona, mai no van dis-
treure la Marta de la seva tasca continuada amb els mes-
tres. Durant l’Escola d’Estiu de 2005, la seva aportació va

ser decisiva per al desenvo-
lupament d’una nova decla-
ració «Per una nova escola
pública», un document que
és alhora modest i ple d’am-
bició, que mira al futur amb
optimisme i que pretén tren-
car les barreres que encara
avui no permeten l’existèn-
cia d’una educació pública
per a tots (www.rosasen-
sat.org/marco. htm).

Participació i democràcia
El compromís profund de la
Marta amb la democràcia
va fer que la participació fos

una part natural de la seva vida quotidiana i de la mane-
ra com treballava amb els altres, com també de la seva
idea sobre la gestió de l’educació. La importància que
atorgava al treball en equip, la seva confiança en els
col·legues o en altres grups, la seva capacitat per dele-
gar responsabilitats, feien possible que al seu voltant tot
creixés i es multipliqués.
Però, a banda d’aquest estil personal, les seves idees
han obert l’escola i l’educació a tothom. Defensava el
dret a la participació, el dret a ser escoltat i a participar
en la presa de decisions dels infants i dels joves, de les
famílies i dels mestres, com també la necessitat dels
mestres d’aprendre a escoltar els altres, els infants, les
famílies i la societat.
Què desitjava Marta Mata per als més petits, de 0 a 6
anys? Des de la dècada dels anys seixanta, la Marta va

treballar molt dur perquè el dret a l’educació d’aquests
infants fos una realitat: formant mestres, creant esco-
les, preparant lleis, influint en política, i despertant la
consciència pública. Totes aquestes activitats per pro-
moure l’educació dels més petits van fer de la Marta
una figura important per a molta gent: sempre donava
suport o encapçalava qualsevol acció a favor d’una edu-
cació pública de qualitat des del naixement com a única
manera de respectar els drets de tots els infants.
Dels seus escrits podem extreure’n moltes idees per al
present i per al futur. N’he triat una per acabar: «[La
pedagogia] consisteix a ser capaç de veure la sorpresa
en cada infant: la pedagogia no pot jugar sempre el joc
de [definir i oferir] hipòtesis, sinó que encaixa perfecta-
ment en el terreny de la creativitat. Si l’educació és un
dret universal, la pedagogia que està al seu servei no

M
AI

G
20

07

34

pot quedar-se a l’Olimp de la ciència
[teòrica]; ha de comprometre’s perquè
les polítiques que han de satisfer aquest
dret afavoreixin aquesta creativitat. I la
pedagogia, a través del compromís, fa
història, la història de la humanitat.»

Era propi de la Marta Mata el suport
que va donar al naixement d’INFÀNCIA

A EUROPA, acollint les primeres reu-
nions per discutir i planificar la revis-
ta a casa seva, al poble de Saifores.
La recordem amb gratitud i amb
afecte, i com una veritable amiga de
tots els infants d’Europa.

Peter Moss 
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La constitució d’un grup d’alt nivell
sobre multilingüisme
Després del 6è Dia de les Llengües  el
26 de setembre de 2006 la Comissió
Europea ha constituït un Grup d’Alt Nivell
sobre multilingüisme per assessorar el
comissari europeu corresponent. El
multilingüisme havia estat responsabili-
tat del comissari per a l’Educació, la
Formació, la Cultura i el Multilingüisme,
però des de l’1 de gener de 2007 exis-
teix un comissari independent per al
Multilingüisme, Leonard Orban, de Ro-
mania, amb responsabilitats sobre polí-
tica lingüística. Els principals objectius
d’aquesta política són fomentar l’apre-
nentatge de llengües, promoure una
economia multilingüe saludable i donar
accés a tots els ciutadans de la Unió a
la legislació de la UE en la pròpia llen-
gua. El nou comissari també és respon-
sable, juntament amb el president de la
Comissió i el comissari per a l’Educació,
la Formació i la Cultura de treballar en el
‘diàleg intercultural’, que inclou l’Any

Europeu del Diàleg Intercultural que se
celebrarà el 2008.
L’any 2007, els estats membres hauran
d’informar sobre les accions preses per
aconseguir els objectius del Pla d’acció
per promoure l’aprenentatge de llen-
gües i la diversitat lingüística. El Pla es
va desenvolupar del 2004 al 2006 i
pretenia promoure l’aprenentatge de
llengües i la diversitat lingüística a tra-
vés d’un seguit d’accions.
La Unió Europea ha designat l’any 2007
com l’Any Europeu de la Igualtat d’Opor-
tunitats, «com a part d’un esforç per pro-
moure la igualtat i la no-discriminació a
la Unió Europea». Aquest Any Europeu
gira en torn de quatre temes centrals:
• Drets: incrementar la consciència
sobre el dret a la igualtat i a la no-dis-
criminació
• Representació: estimular el debat
sobre les maneres d’incrementar la par-
ticipació dels grups amb menys repre-
sentació a la societat
• Reconeixement: celebrar i acollir la
diversitat
• Respecte i tolerància: promoure una
societat més cohesionada
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InfànciaaEuropa

Informacions «La Igualtat d’Oportunitats» serà el tema
del proper número dInfància a Europa,
que estarà disponible la tardor de 2007.
L’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha
desenvolupat un estudi únic i de refe-
rència sobre l’educació i l’atenció a la
primera infància a vint dels seus estats
membres –incloent tots els països
socis d’INFÀNCIA A EUROPA excepte Espa-
nya. El segon i últim informe d’aquest
estudi Niños pequeños, grandes des-
afíos II es va fer públic el setembre en
una conferència celebrada a Reggio
Emilia. Conté una gran riquesa d’infor-
mació sobre els vint països participants
i importants conclusions i recomana-
cions sobre polítiques, serveis i pràcti-
ques. Per a més informació sobre
aquest estudi, informes sobre els paï-
sos concrets, per descarregar el primer
informe Niños pequeños, grandes des-
afíos; i per demanar Niños pequeños,
grandes desafíos II, visiteu la pàgina
sobre Educació i Atenció a la Primera
Infància de l’OCDE: www.oecd.org/
document/3/0,2340,en_2694_20118
5_27000067_1_1_1_1,00.html
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És una publicació conjunta d’una xarxa de revistes de
set països europeus que se centra en els serveis i el tre-
ball amb els infants d’entre 0 i 10 anys i les seves famí-
lies. Tot i que la majoria d’articles provindran dels països
participants, Infància a Eu-ro-pa és oberta a qualsevol
aportació d’arreu d’Europa.

Els objectius d’Infància a Eu-ro-pa són:

• Proporcionar un fòrum per a l’intercanvi d’idees, pràcti-
ques i informació.
• Explorar la relació entre teoria i pràctica.
• Contribuir al desenvolupament de polítiques i pràctiques 
en l’àmbit europeu, nacional, regional i local.
• Celebrar la diversitat i la complexitat.
• Reconèixer la contribució del passat en el present.
• Aprofundir el coneixement de la infància a Europa,
passada, present i futura.

Bambini in Europa, en italià:

Bambini - bambini@edizionijunior.it

Viale dell’Industria

24052 Azzano San Paolo, Bergamo, Itàlia 

Tel.: +39 035 534 123

Fax: +39 035 534 143

Børn i Europa, en danès:

Norn & Unge - boernieuropa@bupl.dk 

BUPL, Blegdamsvej 124 

2100 Copenhagen, Dinamarca

Tel.: +45 354 65000 Fax: +45 354 65039 

Children in Europe, en anglès:

Children in Scotland

info@childreninscotland.org.uk

Princes House, 5 Shandwick Place

Edinburgh, EH 2 4RG Escòcia

Tel.: +44 131 228 8484

Fax: +44 131 228 8585

Enfants d’Europe, en francès:

A Bèlgica: Observatoire de l’Enfant

observatoire@grandirabruxelles.be

Rue des Palais, 42, 1030 Bruxelles

Tel.: +32 028 008 358 

Fax: +32 028 000 001

A França: Les Amis du Furet - lefuret@noos.fr 

6, quai de Paris 67000 Strasbourg,

Tel.: +33 038 821 9662 

Fax: +33 038 822 6837

Infància a Europa, en català:

Infància, educar de 0 a 6 anys

redaccio@revistainfancia.org

Associació de Mestres Rosa Sensat

Av. Drassanes, 3, 08001 Barcelona

Tel.: +34 934 817 373

Fax: +34 933 017 550

www.revistainfancia.org

Infancia en Europa, en castellà:

Infancia, educar de 0 a 6 años

redaccion@revistainfancia.org

Asociación de Maestros Rosa Sensat

Av. Drassanes, 3

08001 Barcelona, Espanya

Tel.: +34 934 817 373

Fax: +34 933 017 550

www.revistainfancia.org

Infância na Europa, en portuguès:

APEI - apei@mail.telepac.pt

Bairro da Liberdade, Lote 9, Loja 14, Piso 0

1070-023 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 213 827 619

Fax: +351 213 827 621

apei.no.sapo.pt

Kinder in Europa, en alemany:

Betrifft Kinder

evagrueber@verlagdasnetz.de

Wilhelm-Kuhr-Str. 64

13187 Berlín, Alemanya

Tel.: +49 30 48 09 65 36

Fax: +49 30 481 56 86

www.verlagdasnetz.de

Distribució a Àustria:

www.unserekinder.at

Kinderen in Europa, en holandès:

SWP

swp@swpbook.com

Postbus 257

1000 Amsterdam, Holanda

Als Països Baixos:

Tel.: +31 203 307 200

Fax: +31 0203 308 040

A Bèlgica: 

Tel.: +32 923 247 35

Fax: +32 923 247 50

infànciaaeu-ro-pa
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